
DUURZAAMHEIDVERSLAG WERKJAAR 2009 – AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw 1 

 
  AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN  

  VZW IN 2009 

 

  DUURZAAMHEIDSVERSLAG 



DUURZAAMHEIDVERSLAG WERKJAAR 2009 – AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw 2 

VOORWOORD 

 

Beste Amnesty activisten, 

  

Voor de tweede maal presenteren we het jaarverslag in de vorm van een 

‘duurzaamheidsverslag’. 

 

De rapportage in functie van de vooropgestelde doelstellingen maakt van dit 

verslag een nuttig en hanteerbaar instrument voor de verantwoording die de 

bestuurders van de vereniging aan de leden verschuldigd zijn.   

De ‘dag op dag’ rapportage biedt daarbij een mooie toegevoegde waarde door 

het levende en dynamische karakter van Amnesty in Vlaanderen zichtbaar te 

maken.  

 

Onze ultieme doelstellingen zijn uiteraard het terugdringen van ongelijkheid en 

onrecht. Of we er ooit in zullen slagen om exact te meten welke bijdrage we 

aan dat ambitieuze plan hebben geleverd in een bepaald jaar of met een 

bepaalde actie, is niet zeker. Maar we vinden het wel belangrijk om de effecten 

en impact van ons werk zoveel mogelijk centraal te stellen in de rapportage 

naar de achterban.   

 

Zijn we er ook dit jaar in geslaagd de wereld een klein beetje beter te maken? 

Oordeel zelf, en laat het een inspiratie zijn om er het volgende werkjaar weer 

even hard tegenaan te gaan! 

 

 
 

 

Eva Brems, voorzitter 
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1. OVER DIT VERSLAG 
 

Dit duurzaamheidsverslag gaat over het fiscaal en kalenderjaar 2009. Het 

verslag werd opgemaakt in februari/maart 2010 in voorbereiding van de 

Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op zaterdag 24 april in Brussel. 

Dit verslag wordt jaarlijks 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 Vlaanderen 

vzw, Kerkstraat 156, te 2060 Antwerpen, tel 03 271 16 16 of per e-mail: 

KarenM@aivl.be 
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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 

afsprakennota’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. 
 

Locatie van het hoofdkantoor:  
Het Internationaal Secretariaat is gelegen in Londen; 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 
Versie van 17.02.2010 

Evolutie 2005-2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Leden 5.803 5.455 5.160 4.846 4.677 

Nieuwe leden 196 168 142 123 145 

Schenkers *  36.88

1 

40.382 38.203 36.118 33.589 

Schenkers (leden) 3.028 2.836 2.607 2.504 

 

2.366 

Fiscale attesten 21.17

1 

23.300 23.268 22.609 21.714 

Totaal Amnesty groepen 262 261 269 271 265 

- Publieke Amnesty groepen 112 113 112 112  111 

- Amnesty schoolgroepen 131 129 136 138  133 

- Besloten groepen 13 14 14 14 14  

- Jongerengroepen 6 5 7 7 7  

Leden in Amnesty groepen 790 793 826 827 

 

801 

Thuisschrijvers (niet 

leden)** 

326 341 371 351 333 

Spoedactiemedewerkers*** 905 959 964 939 1.281 

Posterverdelers 281 291 362 361 684 

Flyerverdelers 82 92 102 103 130 

Kaarsenverkopers 39 47 50 53 58 

Activist voor 1 dag - - - - 128 

*  Personen die in het lopende jaar of de vorige 2 jaren één of meerdere gift(en) hebben 

gedaan 

** Thuisschrijvers (niet-leden), enkel per post 

*** Spoedactiemedewerkers, zowel per post als per e-mail 

 

2.3 FINANCIEEL 
Meer informatie over de inkomsten en uitgaven vind je op pagina 32 van dit 

duurzaamheidsverslag. 

 

Inkomsten 2009 Uitgaven 2009 
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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 

mensenrechtenschendingen 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 herstel-

maatregelen 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 schenker 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 Internationaal Secretariaat 

(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 
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vzw) als doorheen de beweging, moeten 

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 schenkers 

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.  

 
Raad van Bestuur op de Algemene Vergadering 2009 

 

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 derde 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 
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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 2009 maakten volgende 

personen deel uit van de Raad van Bestuur: Eva 

Brems (voorzitter), Lieven De Wolf 

(plaatsvervangend voorzitter) – André De 

Messemaeker (secretaris) – Alain Versluys (ad 

interim penningmeester) – Filip Reyniers - Karine 

Vandenberghe (gecoöpteerd) – Mieke 

Vanhaegendoren. 
 

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 

afdelingscoördinator te worden getekend, na 

voorafgaande controle van de financiële 

verantwoordelijke op het secretariaat. Voor grote 

aankopen of langetermijncontracten 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 

'alarmbelprocedure' 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.  
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- van elke functie binnen het secretariaat, betaald 

en vrijwillig, bestaat een takenprofiel.  

 

Diversiteit 
Bijkomend wil Amnesty de volgende jaren ook een 

voorbeeldfunctie uitoefenen op het vlak van 

diversiteit. In 2009 werd bij het Erkend Regionaal 

Samenwerkingsverband Limburg een 

projectaanvraag ingediend en goedgekeurd voor 

financiering van een ‘diversiteit-nulmeting’. In 

2010 zullen de verschillende databestanden van 

Amnesty International Vlaanderen geanalyseerd 

worden op kenmerken van diversiteit (nationaliteit, 

leeftijd, geslacht,..). Deze analyse is het ‘in kaart 

brengen’ van de diversiteit in ons databestand en 

vormt de basis voor het diversiteitrapport. Dit 

rapport is het uitgangspunt voor het uitbouwen van 

diversiteitbeleid binnen de Vlaamse afdeling van 

Amnesty.  

17 oktober: Werelddag van verzet tegen armoede 
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4. RAPPORTAGE ACTIVITEITEN & 

RESULTATEN  

4.1. INLEIDING 

Op de Algemene Vergadering van 2009 werd voor de eerste 

maal gerapporteerd over de activiteiten van de Vlaamse 

afdeling van Amnesty International in de vorm van een 

duurzaamheidrapportage. We zetten deze manier van 

rapporteren, met meer aandacht voor onze resultaten dan 

enkel de acties, verder. 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 2009? 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 

‘Rapportage activiteiten & resultaten’ 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 2009 

Strategische doelstelling 3 
Fysieke en mentale integriteit van alle mensen hoog houden 
 

Operationele doelstelling 3.2  

AIVL heeft een bijdrage geleverd aan de tactical 

campaign ‘torture & terror’ (zie ook 9.3) zowel 

wereldwijd als binnen Europa 

 

Obama – de eerste 100 dagen 
Het aantreden van de nieuwe Amerikaanse President Obama 

geeft een nieuwe impuls aan de internationale Amnesty 

campagne ‘STOP Terreur met Recht’. Amnesty geeft hem 100 

dagen om volgende eisen in te willigen: ‘Sluit Guantanamo, 
Stop foltering, Stop de straffeloosheid’. 
Ook op 11 januari avn 2009 stond Amnesty aan de 

Amerikaanse ambassade te Brussel om haar eisen duidelijk te 

maken. Ook via de website kon er actie gevoerd worden en er 

was een postkaartenactie gericht aan Obama. Op 20 januari 

verschijnt er een opiniestuk ondertekend door Amnesty 

voorzitter Eva Brems omtrent deze eisen.  

 
 

Op 22 januari 2009 (één dag na zijn inauguratie) nam de 

nieuwe Amerikaanse president het besluit om Guantanamo 

binnen het jaar te sluiten, om geheime detentie door de CIA 

2009 DAG - OP - DAG 
 

10 & 11 JANUARI De Raad van Bestuur trekt 

een gans weekend uit om te vergaderen en 

het werkjaar voor te bereiden. 

 

22 JANUARI Er werd een schoolgroep 

opgestart in het Edugo instituut te Oostakker. 

Naast een bezielende leerkracht werd er ook 

meteen een leerling verantwoordelijk gesteld 

voor de opvolging van de schoolgroep. 

 

29 JANUARI De kersverse directeur stelt haar 

plan voor Amnesty voor aan de 

secretariaatsploeg: een ‘Sterke Impactvolle 

Campagne Beweging’. 

 

29 JANUARI Amnesty neemt deel aan een 

debat rond vrouwenrechten georganiseerd 

door de Soroptimisten te Antwerpen.  

 

1 FEBRUARI De nieuwe medewerker asiel & 

migratie ging van start op het Nationaal 

Secretariaat.  

 

3-18 FEBRUARI In Brasschaat organiseren 

de scholen een volle week de 

Wereldmeerdaagse met een bezoek van 

honderden leerlingen aan de Amnesty stand.  

 
 

4 FEBRUARI in de kantoren van de 

Franstalige collega’s vond een gezamenlijk 

managementteam van de twee secties 

plaats. Deze eerste vergadering had vooral 

tot doel eventuele 

samenwerkingsmogelijkheden te 

onderzoeken. 
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te stoppen en om te breken met de politiek van 

geheimhouding van de regering Bush. Amnesty International 

mag na jaren van campagne voeren trots zijn op haar bijdrage 

in dit resultaat. 

De ‘100 dagen Obama’ campagne werd afgesloten met een 

rapport en een persbericht waarin Amnesty de positieve 

beslissingen toejuichte, maar ook kritisch bleef ten aanzien 

van een aantal andere signalen, ondermeer het probleem van 

andere illegale detentiecentra zoals Bagram en de 

straffeloosheid van de verantwoordelijken voor foltering en 

andere mensenrechtenschendingen. Amnesty bleef de 

daaropvolgende maanden rond deze punten actievoeren. Zo 

was er een vergadering op de Amerikaanse ambassade op 5 

mei waar de verwezenlijkingen en tekortkomingen van de 

Obama-administratie werden besproken. Naar het einde van 

2009, met zicht op de eerste verjaardag van de inauguratie 

van President Obama, de eerste verjaardag van zijn belofte 

om Guantanamo te sluiten en-ondertussen al - de 8ste 

verjaardag van de eerste overdracht van gevangenen naar 

Guantanamo, intensifieerde Amnesty wereldwijd de druk op 

Obama en zijn regering om definitief komaf te maken met 

mensenrechtenschendingen in de strijd tegen terreur. 

 
 

Opvang van voormalige gedetineerde 
De voorbije twee jaar ging een groot deel van het lobbywerk 

van zowel de Vlaamse als de Franstalige afdeling van Amnesty 

over de opvang van voormalige gedetineerden in de Europese 

Unie. De beide Belgische ministers van Buitenlandse Zaken 

(De Gucht en Leterme) werden in die periode schriftelijk 

aangespoord om een einde te helpen stellen aan het 

detentiecentrum. De Amnesty lobbyisten hebben ook 

verschillende keren overlegd met de kabinetten en de 

administratie omtrent de problematiek. Ook waren er 

contacten met de Amerikaanse ambassade, het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, het ministerie van Justitie en het 

kabinet van de Eerste Minister. De beslissing van België om 

één gedetineerde op te vangen is een erkenning van het werk 

van Amnesty en werd dan ook warm onthaald door de 

organisatie. Ook nadat de beslissing was genomen, bleef er 

een goed contact met het kabinet Leterme. Amnesty 

International heeft geen expertise inzake opvang of integratie. 

Wel kon de organisatie, dank zij goede contacten met andere 

organisaties in landen waar al eerder voormalige Guantanamo-

gevangenen werden opgevangen, adviseren over een aantal 

praktische problemen.  

Amnesty International kent de identiteit van de gevangene in 

kwestie niet en vraagt ook om de man in kwestie in alle 

sereniteit opnieuw te laten beginnen en hem anonimiteit te 

gunnen. Daarnaast blijft Amnesty andere Europese landen 

oproepen om het voorbeeld te volgen en ook bij te dragen tot 

de sluiting van Guantanamo.  

 
 

Strategische doelstelling 5 
Bevorderen en beschermen van de rechten van ontwortelde 
mensen 
 

Operationele doelstelling 5.1  

Consolideren doelstellingen uit VLOP1: 'ivm Asiel, 

migratie en mensenhandel op Belgisch niveau en op 

Europees niveau 

 

Detentie van asielzoekers en migranten 
Amnesty heeft ook in 2009 toezicht gehouden op de 

toepassing van de wettelijke bepalingen inzake detentie in 

België. Op 20 juni,  Wereldvluchtelingendag lanceerde 

Amnesty samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en andere 

organisaties een  

5 FEBRUARI Amnesty was aanwezig op het 

slotmoment van de Rode Handencampagne. 

In België werden er bijna 70.000 handen 

verzameld tegen het gebruik van 

kindsoldaten.  

 

7 FEBRUARI Ter gelegenheid van ‘The 

International Day of Zero Tolerance against 

Female Genital Mutilation’ nam Amnesty deel 

aan een debat, georganiseerd door de 

organisaties Sobsi en Gambel. Andere 

deelnemers waren Marleen Temmerman en 

imam Brahim Laytouss.  

 

24 FEBRUARI De Leuvense studentenkern 

organiseerde een filmavond over de 

Democratische Republiek Congo. De film 

‘Fighting the Silence’ brengt een indringende 

getuigenis over het leven van talloze 

Congolese vrouwen en het seksueel geweld 

dat hen wordt aangedaan. 

 

 
 

23 FEBRUARI De nieuwe Amnesty 

straatwervers krijgen zowel een inhoudelijke 

als praktische training. 

 

1 tot 8 MAART Ook de vrijwilligers van 

Amnesty worden tijdens de Week van de 

Vrijwilliger in de ‘bloemetjes’ gezet.  

 

2 MAART De nieuwe medewerkster asiel & 

migratie nam deel aan een opleiding voor 

Amnesty vluchtelingencoördinatoren in 

Londen. 

 

7 MAART de Amnesty groep van Oostende 

organiseerde het super smakelijk etentje ‘Silk 

Road’. 
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rapport met getuigenissen over de toestand in gesloten centra. 

Het rapport toont aan dat er van de humanisering die minister 

Turtelboom beweerde door te voeren in de gesloten centra, in 

de praktijk weinig te merken is. Nog steeds worden allerlei 

groepen onterecht opgesloten en laat de behandeling in de 

gesloten centra te wensen over. De Dienst 

Vreemdelingenzaken reageerde bijzonder fel op het rapport in 

De Standaard Online. De organisaties kregen ruimte voor een 

reactie in dezelfde krant. Naar aanleiding van de publicatie 

van twee andere, nl. dat van de Federale Ombudsman over de 

gesloten centra en het rapport van 

Mensenrechtencommissaris Hammarberg, wordt in juli gestart 

met regelmatige vergaderingen met geïnteresseerde 

parlementairen. Op de startvergadering werd samen met 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en CIRE toelichting gegeven bij 

de recente publicaties rond het detentiebeleid van 

asielzoekers en migranten in België, en werd ook de ‘policy 

paper’ van Amnesty rond alternatieven voor detentie 

toegelicht. In september werd van start gegaan met een 

informele parlementaire werkgroep rond detentie, die 

mogelijke wetgevende initiatieven in dit domein zal 

voorbereiden Om ook de eigen actieve achterban goed te 

informeren, werd de Wetjes en Weetjes van de novembereditie 

van Amnesty Intern gewijd aan de opsluiting van 

vreemdelingen in de gesloten centra. Tenslotte was er op 10 

december een ontmoeting met staatssecretaris Wathelet en 

kabinetsmedewerkers over de opsluiting van asielzoekers en 

migranten in de gesloten centra. Naast Amnesty waren ook 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRE, JRS en de ‘Ligue des 

Droits de l’homme’ aanwezig. 

 

Detentie minderjarigen  
Om de problematiek van detentie van minderjarigen aan te 

pakken ondersteunde Amnesty het ‘Platform Kinderen op de 

Vlucht’ waar mogelijk en opportuun. Amnesty woonde de 

netwerkvergaderingen bij rond alternatieven voor detentie en 

het pilootproject met de terugkeerwoningen. Op 9 september 

werd aan Staatssecretaris Wathelet een evaluatie bezorgd van 

het Koninklijk Besluit over de terugkeerwoningen opgesteld 

door verscheidene ngo’s, waaronder Amnesty International. De 

Staatssecretaris kondigde daarop eind september aan dat 

vanaf dat moment geen enkele familie met kinderen nog zal 

worden vastgehouden in een gesloten centrum. Op 18 

december werd het evaluatierapport ‘Een alternatief voor de 

opsluiting van gezinnen met kinderen: evaluatie na één jaar 

werking’ gelanceerd. Amnesty International is 

medeondertekenaar en vertegenwoordigd op de 

persconferentie waarop het rapport wordt voorgesteld. Het 

rapport wordt opgepikt door De Standaard, MO* online, Radio 

1, Het Laatste Nieuws online, De Morgen online, De Redactie 

online. Het evaluatierapport was een belangrijk instrument om 

bij de betrokken ministeries en administraties (Dienst 

Vreemdelingenzaken, Fedasil, staatssecretaris migratie en 

asiel, staatssecretaris voor maatschappelijke integratie) te 

pleiten voor een geïntegreerde aanpak en een gecoördineerd 

beleid waarbij opvang, begeleiding en terugkeer op elkaar 

afgestemd zijn. 

 

De toepassing van de Dublinverordening 
De Dublinverordening is een verordening van de EU die 

bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een asielaanvraag. Amnesty heeft zich als doelstelling 

gesteld het huidig beleid te beïnvloeden mbt doorverwijzing 

naar landen waar toegang tot de asielprocedure en 

bescherming van mensenrechten niet kan worden 

gegarandeerd. De focus lag het afgelopen jaar op Griekenland. 

Amnesty schreef de bevoegde minister op verschillende 

momenten aan met betrekking tot Dublinoverdrachten naar 

Griekenland, om haar bezorgdheden over te maken. We 

ontvingen een antwoord van minister Turtelboom net voor de 

beëindiging van haar ambtstermijn. Amnesty ontving in 2009 

geen schriftelijk antwoord van staatssecretaris Wathelet. Het 

onderwerp werd wel aangekaart op de ontmoeting met 

staatssecretaris Wathelet in december. De staatssecretaris 

bevestigde dat er geen plannen zijn om het huidig beleid in 

de nabije toekomst te wijzigen en stelt dat dit een probleem is 

dat op EU-niveau moet worden aangepakt. 

 

7 MAART Er verscheen een gezamenlijk 

opiniestuk over het gebrekkige migratiebeleid 

in De Standaard, mede ondertekend door 

Amnesty . 

 

10 MAART In Mechelen verzorgt de Amnesty 

groep een filmvoorstelling van ‘La Silence de 

Lornar’ 

10 MAART In De Pinte werd een werkwinkel 

over Amnesty en over vrouwenrechten 

gegeven tijdens het ‘Vrouwencafé’. 

 

10 MAART de Leuvense studentenkern 

organiseerde Congobongo, een fuif ten 

voordele van de slachtoffers van seksueel 

geweld in de Democratische Republiek 

Congo. 

 

11 MAART de Amnesty groep van Kasterlee 

praatte tijdens haar vergadering over hoe 

nieuwe vrijwilligers betrekken en hoe acties 

kiezen.  

 

18 MAART plechtige communicantjes en hun 

ouders in Zoerle-Parwijs maakten kennis met 

Amnesty en schreven 100 brieven voor het 

recht op onderwijs van Roma-kinderen.  

 

18 MAART Amnesty ondersteunt  een 

betoging ter ondersteuning van de roep om 

een dringende regeling inzake regularisatie.  

 

19-22 MAART In Marrakech ontmoeten 

directeurs en voorzitters van alle Amnesty 

afdelingen elkaar.  

 

20 MAART Amnesty woonde de Algemene 

Vergadering van de Vereniging voor Ethisch 

Fondsenwerven bij als effectief lid met 

stemrecht. De AV heeft het ethisch charter 

aangepast en goedgekeurd. 

 

25 MAART Nieuwkomers op het secretariaat 

(vrijwilligers & betaalde krachten) volgden de 

training ‘kennis maken met Amnesty 

International’.  
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Amnesty zal hier blijven op werken om een verandering te 

bekomen in het huidige beleid, o.a. met het Amnesty rapport 

mbt Dublinoverdrachten naar Griekenland (dat verwacht wordt 

voor maart/april 2010). 

 
Hervestiging 
Amnesty heeft het voorbije jaar het pilootproject van 

hervestiging van Irakese vluchtelingen opgevolgd en is blijven 

aandringen op een duurzaam hervestigingbeleid met 

betekenisvolle quota en het vrijmaken van nationale fondsen 

voor een structureel hervestigingbeleid. Op 21 januari 

verstuurde Amnesty een persbericht waarin de organisatie 

zich verheugde over de aankondiging van Minister Turtelboom 

om Irakese vluchtelingen te hervestigen in België in het kader 

van een pilootproject. Wanneer de eerste groep hervestigde 

vluchtelingen in België aankomt, gebruikte Amnesty deze 

gelegenheid om nogmaals te pleiten een volwaardig 

hervestigingsprogramma in België. Ook tijdens een 

ontmoeting met commissaris-generaal Van den Bulck werd 

het belang van zo’n duurzaam hervestigingsprogramma voor 

België benadrukt. 

 

Regularisatie 
Doorheen 2009 lobbyde Amnesty mee voor een doorbraak in 

het vastgelopen regularisatiedossier. Waar mogelijk 

ondersteunde Amnesty acties van partnerorganisaties. Zo 

ondertekenden we op 7 maart een gezamenlijk opiniestuk 

over het gebrekkige migratiebeleid in De Standaard. Op 18 

maart waren we aanwezig op een betoging ter ondersteuning 

van de roep om een dringende regeling inzake regularisatie, 

georganiseerd door FAM. Ook de beweging werd opgeroepen 

om actie te voeren. Op 26 maart kondigde Minister 

Turtelboom een nieuwe maatregel inzake regularisatie aan die 

enkel geldt voor bepaalde families met schoolgaande 

kinderen. Amnesty reageerde met een bericht op de website 

en een schrijven aan de Minister om te pleiten voor een 

duidelijk, transparant en humaan regularisatiebeleid. Op 19 

juli kondigde de regering een instructie aan inzake 

regularisatie, die algemeen goed onthaald werd. Begin 

september woonde Amnesty een informatievergadering voor 

het middenveld bij over regularisatie met het kabinet 

Wathelet en betrokken diensten. De regularisatiecampagne 

liep van 15 september tot 15 december 2009: AIVL werd 

gecontacteerd met vragen over regularisatie of met de vraag 

om een regularisatieaanvraag te ondersteunen, maar dit blijft 

beperkt. Amnesty vervult hoofdzakelijk een doorverwijsfunctie. 

 

Opvangcrisis 
Hoewel opvang geen prioriteit is voor Amnesty International 

Vlaanderen en het niet voorzien was om hier rond te werken, 

hebben we toch gewerkt rond dit thema naar aanleiding van 

de opvangcrisis (in overleg met en ter ondersteuning van de 

inspanningen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in het 

opvangdossier). Op 11 juli verscheen er een opiniestuk van 

Eva Brems in De Standaard over de opvangcrisis. Eind 

november lanceerde Amnesty een briefschrijfactie over de 

opvangcrisis, gericht aan premier Leterme om zo mee druk te 

zetten op de regering om de opvangcrisis effectief aan te 

pakken. De webpagina zelf werd in de periode 24 november 

tot 31 december 641 keer bekeken. 143 mensen verzonden 

de e-mail (22 %). 22 mensen downloaden de brief (3,5%). 

 

Migratie 
Amnesty verkende het eerder nieuwe terrein van de 

rechtspositie van mensen zonder papieren in België, met 

focus op economische, sociale en culturele rechten. Eind juni 

was er in dit kader een ontmoeting met de collega’s van 

Amnesty Nederland. Eind augustus was er een conference call 

met geïnteresseerde secties, het EU-office en IS over migratie 

en een regionale strategie voor Europa.  

 

Lobbywerk m.b.t. de inhoudelijke prioriteiten op EU niveau 
De Vlaamse afdeling van Amnesty handelde op verzoek van 

het EU-kantoor en bezorgde verschillende Amnesty 

standpunten aangaande asiel- en migratiekwestie op EU-

niveau aan de bevoegde ministers, o.a. met betrekking tot 

Europees Asielondersteuningsbureau, Dublinverordening, 

Opvangrichtlijn, Stockholmprogramma 

 

27 MAART Amnesty Brugge organiseerde voor 

de 5de keer een leerrijke en vooral gezellige 

quiz. 

 

30 MAART De Leuvense studentenkern 

organiseerde samen met het Landenteam 

Israël-Palestina een inhoudelijke debatavond 

over de crisis in Gaza. Gasten waren Arnout 

Pauwels (dienst Buitenlandse Zaken, desk 

Midden Oosten) Michael Verhaeghe 

(advocaat Internationaal Strafhof Den Haag) 

en landencoördinator Pieter Stockmans. 

 

31 MAART Amnesty werd lid van het Vlaams 

Steunpunt Vrijwilligerswerk om op die manier 

solidair te zijn met de meeste andere 

vrijwilligersorganisaties. 

 

1 APRIL Een schoolgroep op het Koninklijk 

Atheneum in Ronse werd opgestart. De 

leerlingen en leerkracht zijn zeer gemotiveerd 

en maken al meteen een filmpje om via de 

schoolwebsite op te roepen om zich aan te 

sluiten. 

 

2 APRIL De studentenkern Gent organiseerde 

samen met het Landenteams Israël- 

Palestina een hevig debat over de crisis in 

Gaza. Directeur Karen Moeskops was 

moderator van dienst. 

Landenteamcoördinator Pieter Stockmans zat 

mee in het panel. Getuige Maher Alhaibsi 

bracht zijn ontroerend verhaal. Ondanks een 

warme lentedag kon het debat toch meer dan 

100 toehoorders bekoren. 

 

7 APRIL De Vlaamse jongerenwerker trok 

naar Amnesty Nederland om ideeën uit te 

wisselen over het jongerenwerk.  

 

16 APRIL Amnesty stuurde een mailing uit 

om het Amnesty boeket te promoten n.a.v. 

Secretaressendag 

 

20 APRIL Een eerste ontmoeting met 

verschillende Amnesty groepen om Open Doek 

te organiseren vond plaats in Kasterlee. 

Training werd gegeven en afspraken werden 

gemaakt.  
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Strategische doelstelling 7  
Economische, sociale en culturele rechten bevorderen 

 

Operationele doelstelling 7.3  

AIVL heeft goed voorbereid en op efficiënte wijze 

deelgenomen aan de wereldwijde campagne 

 

Lancering en doelstellingen 
De ‘Demand Dignity Campagne’ 

werd in 2009 wereldwijd 

gelanceerd. Met deze 

campagne streeft Amnesty 

ernaar om 

mensenrechtenschendingen te 

stoppen die mensen arm maken 

en arm houden. Armoede is 

immers één van de grootste 

mensenrechtencrisissen. Het 

verband tussen mensenrechten 

en armoede illustreert Amnesty 

aan de hand van sprekende 

thema’s als moedersterfte, 

sloppenwijken, en bedrijfsaansprakelijkheid. Amnesty wil ook 

aandacht voor mensenrechten in initiatieven in de strijd tegen 

armoede zoals de millenniumdoelstellingen en blijft ijveren 

voor een betere afdwingbaarheid van mensenrechten. Meer 

respect voor alle mensenrechten moet leiden tot minder 

armoede.  

Op de Algemene Vergadering, 24 april, werd de voormiddag 

gewijd aan de interne aftrap van de campagne in het bijzijn 
van de Secretaris-Generaal Irene Khan en 70 leden. De 

Vlaamse afdeling van Amnesty besliste volop om deze 

campagne in te zetten in 2009. De langetermijndoelstelling is 
om overheden, de beweging en het brede publiek te 

overtuigen dat alle mensenrechten een instrument zijn in de 

strijd tegen armoede, en dat armoede 

mensenrechtenschendingen bestendigt, zowel in België als in 

de rest van de wereld.  

Amnesty International Vlaanderen heeft de beschikbare 

internationale acties in het kader van de campagne loyaal 

uitgevoerd. Maar zowel internationaal als nationaal werd in 

2009 eveneens duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is 

om de link tussen armoede en mensenrechten, de rol van 

Amnesty en de samenhang tussen de thema’s voelbaar te 

maken voor de eigen achterban en het ruimere publiek. 

 

Ondeelbaarheid van Mensenrechten 
Ondeelbaarheid van mensenrechten is een rode draad in het 

werk rond Demand Dignity: mensen hebben al hun rechten 

nodig in de strijd tegen armoede. Er gebeurde lobbywerk rond 

de aanvaarding en ratificatie van het Optioneel Protocol bij 

het verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 

rechten, dat aan slachtoffers een klachtrecht biedt indien die 

rechten worden geschonden. Amnesty activisten werden 

ingezet met een actie rond dit Optioneel Protocol. Een 

duizendtal postkaarten werd verspreid bij Amnesty groepen.  

Bij aanvang van het Belgisch lidmaatschap van de 

Mensenrechtenraad  benadrukte Amnesty het belang van de 

ondeelbaarheid van mensenrechten en verwees de organisatie 

naar de mensenrechtenanalyse die we maakten van de 

millenniumdoelstellingen. Tenslotte waren er ook contacten 

met de politieke wereld naar aanleiding van concrete 

rapporten die verband houden met Economische, Sociale en 

Culturele rechten zoals het rapport ‘Troubled Waters – 

Palestinians Denied Fair Access To Water’, dat op 27 oktober 

werd gelanceerd. 

 

Moedersterfte 
Het Vrouwenrechtenteam van AIVL richtte in 2009 haar 

werking grotendeels op het thema ‘moedersterfte’, één van de 

drie invalshoeken van de campagne. Het team deed dit door 

inhoudelijke expertise te verwerven, een themanummer van 

haar blad Focus op Vrouwen (september 2009) te maken en 

aan alle groepen toe te zenden via het campagnepakket, 

lezingen voor te bereiden en te geven en deel te nemen aan 

een internationale meeting (Londen). In de zomer publiceerde 

Amnesty een rapport over het abortusverbod en de gevolgen 

hiervan op moedersterfte in Nicaragua. Ook werd het rapport 

over Peru geactualiseerd. 
 

22 APRIL De jongerenwerker gaf vormingen 

op een middelbare school in Hasselt. Deze 

werden ten zeerste geapprecieerd en de 

eerste fundamenten voor een jongerengroep 

werden gelegd. 

 

23 APRIL Aan de vooravond van de Algemene 

Vergadering gingen Eva Brems en Karen 

Moeskops uit eten met de Secretaris Generaal 

Irene Khan. Nadien ontvingen we volgend 

mailtje van Irene: 

‘Dear Eva and Karen, 

I greatly enjoyed the brief visit to Leuven - 

both the AGM and your lovely city. What a 

hidden gem the city is! But the section is 

also a hidden gem. You have many good 

people  from whom both the section and the 

movement will benefit immensely. But 

importantly, I am very impressed with the 

openness with which you are approaching 

change in Amnesty  and in the section.(…) 

Hope the rest of your AGM went well and 

thank you for the photos, and the gifts. With 

best wishes, 

Irene’ 

 

24 APRIL Naast de vaste punten zoals 

goedkeuring van het jaarverslag, rekeningen 

& begrotingen, het uitzwaaien en verkiezen 

van raadsleden, gaven we tijdens deze 

Algemene Vergadering het (interne) 

startschot voor de ‘Demand Dignity 

campagne’.  

 

 
 

24 APRIL De Amnesty groep van Vosselaar 

zette haar jarenlange traditie verder en 

organiseerde een geslaagde quiz. 

 

 

 



DUURZAAMHEIDVERSLAG WERKJAAR 2009 – AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw 15 

In het najaar volgde een rapport over moedersterfte in Sierra 

Leone. De rapporten over Nicaragua en Sierra Leone werden 

aan de pers verstuurd, maar slechts beperkt opgepikt. De 

rapporten gingen steeds gepaard met (online) 

briefschrijfacties. In het najaar legden het secretariaat en het 

team contact met Sensoa, het Vlaams service- en 

expertisecentrum voor seksuele gezondheid en HIV. Er werd 

beslist dat het jaarlijkse evenement ‘Moedernacht’ in 2010 

door Sensoa en Amnesty samen zal worden georganiseerd. Dit 

evenement gaat door op 8 mei 2010, daags vóór Moederdag. 

Al in 2009 werd er aanvang gemaakt met de voorbereiding. 

 

Sloppenwijken 
In juni werd het rapport ‘Kenya, the unseen majority: 

Nairobi’s two million slum-dwellers’ in Nairobi gelanceerd. In 

Vlaanderen gingen meer dan 100.000 jongeren tijdens de 

jaarlijkse Schrijf-ze-VRIJdag aan de slag rond dit thema. (zie 

operationele doelstelling 12.4) 

 

Bedrijfsaansprakelijkheid 
De activiteiten van 

oliemaatschappijen hebben 

een bijzonder nefaste impact 

op de mensenrechten van de 

bevolking in de Nigerdelta. In 
het rapport ‘Petroleum, 

Pollution and Poverty in the 

Niger Delta‘ onderzoekt 

Amnesty de invloed van 

olielekken, gasverbranding, 

afvallozing en andere 

praktijken van de olie-industrie 

op mensenrechten. Op 1 juli 

2009 kreeg de nieuwe 

voorzitter van Shell, Peter 

Voser het rapport van Amnesty Hierin vroeg de organisatie met 

aandrang schoon schip te maken in de getroffen regio. Naar 

aanleiding van het einde van de eerste 100 dagen van Voser 

veegden tientallen activisten symbolisch de stoep schoon voor 

het hoofdkantoor van Shell te Brussel. De werknemers kregen 

een exemplaar van het Amnesty rapport toegestopt. Ook in 

Nederland, Canada, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Italië 

en Zweden voeren leden en sympathisanten van Amnesty 

vergelijkbare acties om Shell op te roepen schoon schip te 

maken in de Nigerdelta. De Belgische publieksactie kon 

rekenen op ruime mediabelangstelling: VRT radionieuws, De 

Ochtend, Vtm nieuws, De Morgen, Belga, Q Music, JOE FM 

en Kanaal Z. 

 

25 jaar geleden, op 3 

december 1984 kwam in 

Bhopal, in de Indiase deelstaat 
Madhya Pradesh, een fabriek 

van pesticiden tot ontploffing. 

Naar schatting 3.800 mensen 

werden onmiddellijk gedood, 

veel meer mensen liepen 

blijvende schade aan hun 

gezondheid op. Volgens het 

internationaal recht hebben 

staten de plicht om hun 

bevolking te beschermen tegen 

de handelingen van bedrijven, wanneer die de mensenrechten 

schenden. De bedrijven zelf hebben de verantwoordelijkheid 

zich te houden aan de mensenrechten. Amnesty International 

voert daarom al jaren actie om de regeringen van India en de 

VS (waar Dow Chemical/Union Carbide zijn internationaal 

hoofdkwartier heeft) ertoe te bewegen de bedrijven te dwingen 

tot het betalen van schadevergoeding en het treffen van 

voorzieningen. Op 2 december, op het middaguur 

demonstreerde 

Amnesty met gifmaskers, Indische rapmuziek over de ramp en 

pancartes voor het Europese hoofdkantoor van Dow Chemicals 

te Brussel. Daarnaast waren Becky Moss en Liz Campbell van 

de Bhopal Medical Appeal te gast, met hun rondreizende 

tentoonstelling in de Bhopal Bus. De Standaard, De Morgen, 

FM Brussel, Q music, Joe FM brachten verslag uit over de 

Amnesty actie. 
 

 

26 APRIL Een onverwacht telefoontje van een 

Antwerpse culturele groep die met hun 

werking stopte, brengt het goede nieuws dat 

er € 2.260 gestort werd.  

 

6 MEI De Leuvense studentenkern deed mee 

aan de jaarlijkse picknick in het park. Ze 

voerden actie voor mensenrechtenactivisten 

in Iran en verzamelden een 200-tal 

handtekeningen. 

 

6 MEI De Antwerpse studenten organiseerden 

een debat over mensenrechten en milieu in 

Bolivia. De avond werd swingend afgesloten 

met een optreden van Acido Sonico. 

 

9 MEI Amnesty is aanwezig met een stand op 

de jaarlijkse opendeurdag van Triodos.  

 

11 MEI De personeelsleden die het afgelopen 

jaar de ploeg vervoegd hebben, kregen een 

opleiding projectmanagement. 

 

11 MEI Catherine Power, verantwoordelijk 

voor de integratie van planning binnen het 

Campagne programma van het 

Internationaal Secretariaat kwam luisteren 

naar onze ‘best practices’ inzake planning.  

 

11 MEI De Amnesty studenten van Gent 

kwamen samen voor hun slotavond. Met wat 

hapjes en drankjes werd het voorbije Amnesty 

jaar positief geëvalueerd en werd er meteen 

de nieuwe voorzitter verkozen. 

 

13 MEI Studenten van Erasmus Hogeschool 

Brussel stellen hun afstudeerproject voor: 

onderzoek naar het afhaken van Amnesty-

schenkers via de ‘Face to Face’ techniek en 

wat de organisatie ertegen kan doen.  

 

15 MEI Nieuwe stagiairs en medewerkers van 

het ‘European Institution Office’ van Amnesty 

te Brussel, bezoeken de Vlaamse afdeling in 

Antwerpen. 
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De studentenkern van Gent ontving de getuigen en hun bus 

op 30 november op het Sint-Pietersplein in Gent waar een 

vijftigtal voorbijgangers een kijkje namen in de bus, en uitleg 

kregen van Liz en Becky. Mensen die zich de ramp nog 

herinnerden, moedigden ons aan om door te gaan en zoveel 

mogelijk aandacht te vragen voor de ramp. De studenten, 

meestal te jong om nog iets van de ramp te weten, deelden de 

verontwaardiging. Ze luisterden aandachtig naar de 

getuigenissen, bekeken met veel interesse de filmpjes en de 

tentoonstelling, en gingen bijna allemaal naar buiten met een 

stapeltje postkaarten en/of briefschrijfacties in hun hand, om 

te versturen naar Dow. 

In het kader van de Bhopalactie werd voor het eerst 

geëxperimenteerd met acties specifiek voor sociale network 

sites in samenwerking met het nieuwe IS Digital Team. 

Tevens blogde een 

Vlaamse Amnesty 

activiste, vanuit 

Bhopal met live 

Twitter feed wat 

resulteerde in een 

intense online 

visibiliteit.  

 

Het Themateam 

Bedrijven en 

Mensenrechten 

ondersteunde de 

werking van het secretariaat wat betreft het thema 

‘bedrijfsaansprakelijkheid’ in de campagne.  

 

Armoede in België 
Amnesty koos ervoor om ook rond armoede in België te 

werken in samenwerking met het ‘Vlaams netwerk van 

verenigingen waar armen het woord nemen’. Dit moet 

uitmonden in lokale initiatieven om armoede in België aan te 

klagen, en lokale beleidsbeïnvloeding rond armoede. In 2009 

werden er op 16 & 17 oktober, Werelddag van verzet tegen 

armoede, meer dan 6000 Nederlandstalige muurkranten over 

armoede verspreid in samenwerking met onze Franstalige 

collega’s en met het ‘Vlaams netwerk van verenigingen waar 

armen het woord nemen’.  

Net als in 2008 onderschreef Amnesty op 17 oktober de eis 
van het 'Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het 

woord nemen' om het minimuminkomen te verhogen tot het 

Europese minimum van 878 euro per maand. De meest 

uitkeringen liggen daar ver onder. In België bedraagt een 

leefloon voor een alleenstaande vandaag 726 euro. Daarom 

moeten de uitkeringen onmiddellijk verhoogd worden. Ze 

moeten minstens de Europese armoedegrens van 878 euro 

bereiken als opstap naar een menswaardig inkomen. Amnesty 

was aanwezig met een stand tijdens de activiteiten van de 

armoedebewegingen te Brussel en riep ook iedereen op om 

witte geknoopte lakens uit het raam te hangen, als teken van 

solidariteit met armen, en betuig je steun aan hun 

inspanningen om uit armoede te ontsnappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 MEI WISH nam deel aan de ‘roze zaterdag’ 

met een nieuw (Amnesty) spandoek. Op onze 

website was er eveneens aandacht voor de 

Baltic Pride. We steunen de Baltic Pride in 

Riga op 15 mei. 

 

18 MEI Chris Rumu, een Burundese 

homoactivist kon op heel wat belangstelling 

rekenen op een gespreksavond in Het Roze 

Huis (Antwerpen), op maandag 18 mei 2009. 

Meer dan 20 mensen hielden hun 

maandagavond vrij om naar het verhaal van 

Chris te luisteren. Hij was hier op uitnodiging 

van WISH en het Amnesty  landenteam Grote 

Meren. Tijdens zijn verblijf in België heeft hij 

ook gesprekken gevoerd met Belgische 

parlementsleden, 11.11.11, AIBf, Sensoa, Pax 

Christi en andere organisaties.  

 

20 MEI Het Benefietconcert op de 

Groenplaats in Antwepren kon voor het eerst 

sinds vele jaren nog eens op een beetje zon 

rekenen. De sfeer zat erg goed en er was een 

grote opkomst. Een pracht van een feest voor 

de mensenrechten werd er mogelijk gemaakt 

door een stel geëngageerde artiesten, de 

organisatoren van Recht tegen Onrecht en 

meer dan 200 vrijwilligers.  

 

28 MEI Het jaarrapport van Amnesty stond 

om 06.00 uur online op onze website. Met 

dank aan Amnesty Nederland voor de teksten. 

Om 11uur werd het rapport voorgesteld aan 

de Vlaamse, Franstalige en Europese pers te 

Brussel. 

 

28 MEI De (op de AV herkozen) ombudsman, 

Bart Vrints, kwam zich kort voorstellen aan 

de personeelsploeg. 

 

30 MEI De schoolgroep Ronse had haar 

allereerste activiteit op de opendeurdag. Ze 

verzamelde maar liefst 250 postkaarten voor 

de Armoedecampagne. Een geweldige start 

voor deze nieuwe groep en de leerlingen 

kijken al uit naar de activiteiten voor het 

volgende schooljaar. 
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Communicatie 
Om de eigen achterban te informeren en mobiliseren over de 

campagne en de deelthema’s werden er 5 

campagnepakketten samengesteld. Voor activisten en voor 

een ruimer publiek werden er ook een 5-tal lezingen over de 
campagne verzorgd. 

De omvang van het thema en de veelheid van doelstellingen 

werd mooi gevat in de ‘Pixel art’ poster die de Duitse 
kunstenaarsgroep E-Boy voor Amnesty uitwerkte. De poster 

schetst in een stadsbeeld de verschillende 

mensenrechtenschendingen die aan bod komen in de 

‘Demand Dignity campagne’ maar ook andere thema’s 

waarrond Amnesty werkt zoals het illegale detentiecentrum op 

Guantanamo en vluchtelingen.  

 

 

Het Digitaal luik bij lancering van de campagne bestond uit 

de promotie van de visual op de eigen website en van de 

website www.demanddignity.org. Daarnaast werd er ook een 

sensibiliserende drietalige mini-site gelanceerd 

‘www.1miljoenclickstegenarmoede.org’. 

 
 

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 

 

Mensenrechtencrisis in Gaza 
2009 ging van start met de mensenrechtencrisis in Gaza. Het 

Internationaal Secretariaat te Londen kondigde geen officieel 

crisismechanisme af, maar reageerde wel met een missie ter 

plaatse, persberichten en aanbevelingen voor politiek 

lobbywerk. Amnesty International in Vlaanderen heeft van bij 

de aanvang van het conflict media, lobby en actie ingezet en 

bleef de mensenrechtencrisis in Gaza ook de volgende 

maanden opvolgen. Het landenteam Israël-Palestina zorgde 

voor de nodige ondersteuning.  

 

Op 22 januari werd een 

olijfboom met 301 

boodschappen, ingezameld via 

de website, e-mail en op de 

nieuwjaarsreceptie, afgegeven 

aan het Tsjechische consulaat, 

op dat ogenblik voorzitter van 

de EU. Daarnaast werden ook 

het kabinet van Buitenlandse 

Zaken en de Israëlische 

ambassade bezocht in januari. 

In de daarop volgende maanden 

werden ook parlementsleden 

gebrieft, zoals minister De 

Gucht over onze 

bekommernissen. In het najaar lag de nadruk van het 

lobbywerk rond het Goldstone rapport over schendingen van 

mensenrechten en het Internationaal Humanitair Recht in het 

conflict in Gaza. 

 

Er werd waar 

mogelijk samen 

gewerkt met andere 

actoren uit het 
middenveld (oa 

11.11.11, ABVV, 

ACW, Broederlijk 

Delen, Intal, Oxfam 

Solidariteit, Pax 

Christi Vlaanderen, 

Vrede vzw) om zo 

onze stem luider te 

doen klinken. Voorbeelden hiervan zijn het opiniestuk dat in 

De Tijd verscheen op 29 januari ‘Europa moet Israëlpolitiek 

bijsturen’ en een opiniestuk dat in  

 
 

 

4 JUNI Amnesty voerde actie aan de Chinese 

ambassade ter gelegenheid van de 20ste 

verjaardag van het hardhandig neerslaan 

van de protesten op het Tienanmen-plein.  

 

 
 

12-14 JUNI  In Berlijn vergaderden de 

Europese Amnesty ‘campaigners’ over de 

‘Demand Dignity’ campagne en de 

Discriminatiecampagne. 

 

18 JUNI In Herent vond een ‘Recht in…’ 

plaats, bijgewoond door Eva Brems. De 

interesse is groot, doch er is nog niet 

concreet een groep gestart.  

 

20 JUNI  AIVL woont de Algemene 

Vergadering van AINL te Amersfoort bij.  

 

20 JUNI Naar aanleiding van 

Wereldvluchtelingendag lanceerde Amnesty 

het rapport  ‘Stranded: Refugees in Turkey 

denied protection’  met een web- en 

briefschrijfactie.  

 

22 JUNI De laatste afspraken worden 

gemaakt met de vzw ‘Alles loopt op rolletjes’. 

Zij zullen een toneelstuk over mensenrechten 

in elkaar steken voor de Schrijf-ze-VRIJdag. 

Op het secretariaat vond een ‘sneak preview 

‘plaats. 

 

25 JUNI Door eerder een toevallig telefoontje 

kwamen we te weten dat er reeds jarenlang 

een Amnesty groep actief is in de 

Begijnhofparochie in Brussel.  
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De Morgen verscheen op 26 december ‘Oorlog in de 

Gazastreek is nog lang niet gestreden’.  

Van 3 tot 8 november reisde een delegatie van Belgisch 

beleidsmakers en leiders van het middenveld rond in de 

bezette Palestijnse gebieden en Israël. Ook Eva Brems, 

voorzitter van de Vlaamse afdeling van Amnesty International, 

reisde mee. De missie werd door de klassieke media opgepikt 

(o.a. een column door Eva Brems in Knack) en gevolgd op 

onze site en social media. Na de missie volgde enkele 

lobbybezoeken o.a. aan de Minister van Buitenlandse Zaken.  

Op andere momenten bleek het niet mogelijk om samen actie 

te voeren omdat sommige van de eisen die door andere 

organisaties naar voren werden geschoven niet binnen ons 

werkterrein vielen.  

 

Mensenrechtencrisis in Iran 
Van bij de start van het 

geweld na de verkiezingen in 

Iran heeft Amnesty geijverd 

met petities en spoedacties 

Iraniërs toe te staan 

vreedzaam te protesteren en 

om een onafhankelijk 

onderzoek in te stellen naar 

het brutale optreden van de 

politie tijdens de 

demonstraties.  

Op zaterdag 25 juli namen 

wereldwijd duizenden 

activisten deel aan de ‘Global 
Day of Action’ voor Iran. In 
meer dan 105 steden zoals Amsterdam, Barcelona, Beirut, 

Berlijn, Caracas, Chicago, Dhaka, Istanbul, Londen, 

Ougadougou en Tunis werden betogingen en 

solidariteitsacties op touw gezet. In België verzamelden 

tientallen mensen voor de ambassade van Iran in Brussel met 

spandoeken en slogans.  

Op 10 december publiceerde Amnesty een rapport dat 

berichtte over de turbulente nasleep van de 

presidentsverkiezingen in juni. De conclusie van het rapport 

was dat in 20 jaar tijd het in Iran nooit erger gesteld was met 

de mensenrechten. 

 

Operationele doelstelling 9.3  

AIVL speelt zichtbaar in op opportuniteiten door 

deelname aan’ tactical campaigns’ ‘torture & terror’ 

(zie 3.2), ‘afschaffing doodstraf’  en ‘Olympische 

Spelen’ (2008). Deelname aan andere ‘tactical 

campaigns’ is mogelijk. 

 

Amnesty International lanceerde geen ‘Tactical Campaign’ 

over de doodstraf in 2009, maar er werd het afgelopen jaar 

wel internationaal en nationaal gewerkt rond dit thema. In 

april lanceerde Amnesty naar jaarlijkse gewoonte het overzicht 
van de doodstraf wereldwijd: welke landen hebben de 

doodstaf het voorbije jaar afgeschaft, welke landen zijn nog 

steeds trieste koplopers. In Vlaanderen werden deze cijfers 

nagenoeg door alle belangrijke media opgepikt, ondermeer het 

VRT radionieuws, 4FM, De Ochtend op Radio 1, live te gast 

bij ‘Thomas Staat Op’ op Studio Brussel, VRT Journaal, VTM 

Nieuws. 

Op vrijdag 1 mei werd de 23-

jarige Delara Darabi 
onverwacht geëxecuteerd in 

Iran. Amnesty International 

protesteerde wereldwijd tegen 

Delara’s dood. In België 

verzamelden we via de 

website persoonlijke 

boodschappen van activisten 

en bezorgden we deze 

tezamen met bloemen aan de 

Iraanse ambassade in Brussel 

uit protest tegen haar dood. In 

De Standaard verscheen een 

Open Brief van Amnesty over Delara Darabi gericht aan Karel 

De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken.  

 
 

25 JUNI Na een lezing door Amnesty op een 

bedrijvenfeest van een bedrijvenpark in 

Wijnegem, op vraag van een grote schenker, 

volgt er een gift van een dikke €1.000. 

 

29 JUNI Dit jaar werd onze inzending voor De 

Standaard Solidariteitsprijs niet 

geselecteerd. Volgend jaar beter!  

 

30 JUNI Het welkommoment en de training 

voor de DD-wervers die tijdens de zomer op 

straat zullen staan vond plaats. 

 

30 JUNI De eerste regionale enquête rond 

jongerengroepen werd afgerond. We brengen 

ze kwantitatief en kwalitatief in kaart om  

hen nog beter te kunnen ondersteunen. In 

2010 zal deze aanzet verder gezet worden 

voor de rest van Vlaanderen. 

 

JULI & AUGUSTUS welverdiende vakantie voor 

teams en groepen 

 

14 & 15 AUGUSTUS Op de Antilliaanse 

Feesten in Hoogstraten verzorgde Amnesty 

International de bonnenverkoop; hiervoor 

ontvangen wij een financiële vergoeding. 

 

8 tot 15 AUGUSTUS Meer dan 400 Amnesty 

activisten uit alle hoeken van de wereld 

kwamen samen in Antalya voor de 

Internationale Algemene Vergadering. De 

Vlaamse Bernard Sintobin werd er verkozen 

tot internationale penningmeester. 
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Tijdens de Werelddag tegen de Doodstraf, 10 oktober, 

vormden Amnesty activisten in Brussel het woord NO: neen 

aan de doodstraf. Zo protesteerden ze tegen de wrede en 

mensonwaardige straf die in strijd is met de mensenrechten. 

Verschillende nationale media brachten hierover verslag uit 

(o.a. VTM, Belga, Metro, Q Music, Joe FM en Radio1). 

Diezelfde 10de oktober waren David Atwood en Marjan 

Cochez te gast op de jaarlijkse Bewegingsdag van Amnesty te 

Mechelen. Op haar zestiende begon Marjan Cochez een 

briefwisseling met de Amerikaanse ter dood veroordeelde 

Daryl Wheatfall. Ze schreef hierover het boek ‘Tot de dood ons 

scheidt’. Dave Atwood, stichter van de ‘Texas Coalition to 

Abolish the Death Penalty’ is al meer dan 15 jaar een 

onvermoeibaar grassroots activist en een voortrekker in de 

strijd tegen de doodstraf in Texas waar sinds 1982 meer dan 

400 mensen werden geëxecuteerd. 

Naast deze acties werd Amnesty International ook in 2009 

bevraagd door de media als expert inzake doodstraf. Dit was 
ondermeer het geval midden juli bij de veroordeling van 

Jemenieten tot de doodstraf voor moord op o.a. twee 

Belgische vrouwen en de executie van een Britse man in 

China eind december. 

In 2008 voerde Amnesty gedurende het najaar vrij intensief 

actie voor Troy Davis, terdoodveroordeelde in de USA. Hij was 
één van de individuen die ook in de campagne voor de 60ste 

verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens centraal stond. Troy’s terdoodveroordeling is enkel 

gebaseerd op zeer twijfelachtige getuigenissen, er is geen 

fysiek bewijsmateriaal. Amnesty International ijverde 

wereldwijd voor een nieuwe hoorzitting voor zijn zaak met 

acties in tal van landen. In september 2008 werd zijn 

executie uitgesteld 2 uur voor de geplande uitvoering, in 

oktober opnieuw. In 2009 heeft Amnesty dan ook de druk op 

de ketel gehouden bij de Amerikaanse gouverneur van Georgia 

door schrijfacties en het verspreiden van een video over Troy 

door Amerikaanse activisten om een nieuwe hoorzitting af te 

dwingen. Recent heeft Amnesty International vernomen dat 

normaliter binnenkort een datum voor een nieuwe hoorzitting 

wordt vastgelegd. Wij zullen onze activisten ook oproepen om 

mee te werken aan een fotopetitie op touw gezet door 

Amnesty France.  

 

Het werk rond Troy Davis illustreert eveneens dat volgehouden 
actievoeren voor rechthebbenden een essentieel deel is van 
de werking van Amnesty. Elk individu wiens rechten 

geschonden worden, verdient het dat een ander mens in de 

wereld voor hem opstaat en zijn stem luid doet klinken.  

 

Strategische doelstelling 10 
Effectieve en efficiënte acties ondernemen 
 

Operationele doelstelling 10.1  

AIVL streeft maximale impact na bij haar deelname 

aan wereldwijde campagnes 

 

DEMAND DIGNITY zie Operationele Doelstelling 7.3 
 

STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN   
In 2009 werd de campagne ‘Stop Violence Against Women’ 

op internationaal niveau op een lager pitje gezet en wordt het  

thema vrouwenrechten en geweld tegen vrouwen langzaam 

maar zeker geïntegreerd in andere lopende campagnes. Het 

thema geweld tegen vrouwen en vrouwenrechten bleef wel 

aanwezig doorheen 

het jaar door de werking van het vrouwenrechtenteam. 
 

 

18 AUGUSTUS Ondertussen een traditie; 

Amnesty verzorgde de inleiding van de 

persconferentie van Geert Hoste.  

 

 

 

27 AUGUSTUS Amnesty International kende 

de ‘Ambassador of Conscience Award’  toe 

aan Daw Aung San Suu Kyi. De 

bekendmaking gebeurde door de muziekgroep 

U2. Er was hiervoor ook in België veel media-

aandacht, o.a. in de Rode Loper. 

 

29 AUGUSTUS Amnesty werkte mee aan de 

actie ‘A Face for Freedom’ van Mehrabi 

waarbij aan voorbijgangers op de 

Groenplaats in Antwerpen gevraagd werd 

zich te laten fotograferen als steunbetuiging 

aan de burgers in Iran.  

 

9 SEPTEMBER Amnesty heeft een gesprek 

met Dirk Van Den Bulck, de  Commissaris-

generaal voor  Vluchtelingen en Staatslozen. 

 

14 SEPTEMBER Een eerste afspraak in een 

langere reeks met het Steunpunt Actie 

Beweging om de bewegingsdag voor te 

bereiden.  

 

14 SEPTEMBER Er was een vergadering van 

de Kascommissie; tevens de laatste officiële 

vergadering voor penningmeester Bernard 

Sintobin bij AIVL (die doorschuift naar het 

internationale bestuur); de resultaten per 

30/6 en de begrotingsbijsturing werden 

besproken en toegelicht. 

 

15 SEPTEMBER  Een eerste afspraak met een 

enthousiaste groep studenten uit Geel.  

© M. Clinckemaille 
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Het team verzorgde ondermeer de driemaandelijkse 

nieuwsbrief rond vrouwenrechten ‘Focus op Vrouwen’. 

Daarnaast hield het team contact met Mariselà Ortiz, de 

Mexicaanse activiste die n.a.v. 8 maart 2007 een bezoek 

bracht aan België om samen met Amnesty het geweld tegen 

vrouwen in Ciudad Juarez aan te klagen. 

Op drie grotere actiemomenten stonden geweld tegen vrouwen 

en vrouwenrechten extra in de kijker. 

 

Internationale Vrouwendag 
Op de Internationale 

Vrouwendag (8/3) steunde 

Amnesty International in 

Vlaanderen volgende 

initiatieven:  

- Zichtbare actie in het 

Centraal Station in Brussel 

waarbij 3000 Dazibao’s of 

muurkranten (posters met 

informatie op de 

achterzijde) werden 

verspreid om aandacht te 

vragen voor het probleem 

van huiselijk geweld. Het 

was de eerste maal dat dit 

communicatie-instrument 

werd gebruikt. In de centrale hal van het station stond een 

boksbal opgesteld geflankeerd door Franstalige bokser en 

politicus Béa Diallo en de basketballer Duke Tshomba. Deze 

actie was de eerste concrete samenwerking met het 

reclamebureau ‘air’. Ook de brochure ‘Wat te doen bij 

huiselijk geweld’ werd naar aanleiding van deze actie 

geactualiseerd.  

- Steun aan een betoging van een brede coalitie van 

ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties in de strijd 

tegen geweld tegen vrouwen in Oost-Congo  

- Steun (logo + aankondiging) voor de Mo*lezing rond Shirin 

Ebadi op 2 maart te Brussel.  

- Op de website werd een pagina aangemaakt met alle acties 

in het kader van de internationale vrouwendag. 

 
 

Amnesty Leerstoel Universiteit Gent  
Op 31 maart kreeg de Egyptische Nawal El Saadawi de 
Amnesty International Leerstoel van de Universiteit Gent 

2009. Nawal El Saadawi is arts, gynaecologe, psychiater, 

journaliste, dissident schrijfster, politiek activiste, 

moslimfeministe en vrouwenrechtenactiviste. Nawal El 

Sadaawi bracht openlijk thema’s naar voren zoals 

vrouwenbesnijdenis, agressie tegen meisjes, prostitutie, het 

islamitisch huwelijk, recht op scheiden en 

moslimfundamentalisme. De Theaterzaal Vooruit zat 

afgeladen vol voor haar lezing en ook de media, zowel 

regionaal als nationaal, had aandacht in haar berichtgeving 

voor de leerstoel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij zullen in het najaar een project rond 

doorstroom ontwikkelen. Vanaf 2010 willen 

we hun bevindingen gebruiken om jongeren 

kwantitatief maar ook kwalitatief te laten 

doorstromen naar een Amnesty engagement 

op hogescholen.  

 

15 SEPTEMBER In Sint-Niklaas vind de eerste 

samenkomst plaats met enthousiastelingen 

die de benefietavond met Ishtar willen 

voorbereiden.  

 

16 SEPTEMBER De twee Belgische afdelingen 

van Amnesty vergaderen te Brussel met het 

EU-kantoor en de Spaanse collega’s over het 

komende EU-voorzitterschap. 

 

16 SEPTEMBER De school VLIO van 

Oudenaarde liet een schoolgroep registreren.  

 

18 SEPTEMBER Onder een stralende zon hield 

de ganse ploeg van het secretariaat zijn 

jaarlijkse uitstap. Deze keer een wereldreis in 

Antwerpen.  

 

 
 

19 SEPTEMBER Amnesty verzorgde haar 

stand op de jaarlijkse vakbeurs van de 

Wereldwinkels, 52 Wereldwinkels plaatsen 

meteen een bestelling. Er werden 1.505 items 

verkocht. 

 

20 SEPTEMBER Amnesty groep 61 uit Gent 

zorgde naar goede gewoonte voor een lekker 

zondags ontbijt. 

 

21 SEPTEMBER De Gentse studentenkern 

start haar activiteiten. Op een gezellige 

startvergadering maakte ze kennis met 

nieuwe geïnteresseerden en werden de  
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Benefietconcert - focus op systematisch seksueel geweld in 
de Democratische Republiek Congo (DRC) 

De dag vóór Hemelvaartsdag, 20 mei ,organiseerde de vzw 

Recht Tegen Onrecht voor het 9de jaar op rij een gratis 

Benefietconcert voor Amnesty op de Groenplaats te 

Antwerpen. Terwijl artiesten als Brahim, Mira, Kate Ryan en 

Discobar Galaxie het beste van zichzelf gaven op het podium, 

kon de bezoeker op het plein ervaren wat het betekent in 

Congo te leven. Via getuigenissen van mannen en vrouwen uit 

DRC kon elke festivalganger zich inleven in wat slachtoffers 

van seksueel geweld is overkomen, wat hun naasten 

doormaakten en hoe mensenrechtenactivisten zich voor hen 

inzetten. We voerden actie voor Justine Masika Bihamba, 

drijvende kracht achter de organisatie ‘Synergie des Femmes 

pour les Victimes des Violences Sexuelles’ die zich inspant 

om seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in Congo te 

stoppen. In onze petitie riepen we de Congolese president op 

de mishandeling van haar gezin te onderzoeken en de 

bedreigingen te stoppen. 1236 tekenden de petitie, 311 

mensen schreven zich in voor onze elektronische nieuwsbrief. 

Daarnaast verkochten we ook meer dan 2400 buttons van 

Recht tegen Onrecht en Amnesty International, en werd de 

ronde som van 5000 euro aan Amnesty overgemaakt als 

opbrengst. De opkomst voor het concert was heel groot – 

overdag speelde het zonnetje in onze kaart, ’s avonds stond 

het plein stampvol mee te feesten tijdens de optredens van 

Kate Ryan en Discobar Galaxie. Zowel in de aanloop naar het 

concert als de dag zelf berichtten uiteenlopende media over 

dit event: Zone03, Indymedia, de Gazet van Antwerpen, Jim 

TV, Radio 2, Dag Allemaal, Joepie, De Antwerpenaar, Het 

Laatste Nieuws, Q Music (interview Brahim), Joe FM 

(interview Kate Ryan), Radio 1, ATV, de 7de dag (Hautekiet 

en De Leeuw), …  

 
CONTROL ARMS CAMPAGNE 
Als opvolging van de Control Arms Campagne bleef het 

Themateam Wapenhandel ook 2009 de situatie in België 

opvolgen, ging het in op lobbyverzoeken vanwege het 

Internationaal Secretariaat en bleef het in België – met 

succes – het belang van het opstellen van een VN-verdrag 

over wapenhandel bepleiten. Op 30 oktober werd er immers 

weer een belangrijke horde genomen in de internationale 

campagne. De Algemene Vergadering van de VN nam een 

resolutie aan om over te gaan tot het opstellen van een 

wapenhandelverdrag. De VS steunde de resolutie, maar 

verdedigde een verdrag enkel indien het tot stand komt met 

consensus. Alle staten, op Zimbabwe na, hebben de resolutie 

gesteund.  

 

 

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

Operationele doelstelling 11.1.  

Door AIVL's vernieuwde communicatie werden nieuwe 

activisten, leden en schenkers aangetrokken en werd 

de beweging gemobiliseerd 

 

Website 
Sinds 1 februari 2009 is de digitale communicatie van 

Amnesty Vlaanderen geclusterd rond één nieuwe site: 

www.aivl.be. Het voornaamste doel van de website is de 

bezoekers meer te informeren over de mensenrechtenkwesties 

in de wereld en het werk van Amnesty International, hen 

vervolgens aan te zetten tot actie en/of steun en onderdeel te 

maken van en betrokken te laten voelen bij de Amnesty 

beweging. 
 

eerste plannen voor het academiejaar op 

tafel gelegd. 

 

22 SEPTEMBER Op het secretariaat vond er 

voor de collega’s een informatiesessie plaats 

over de identiteit van ‘One Amnesty’ na de 

ICM 2009. 

 

27 SEPTEMBER OLV Presentatie te Sint-

Niklaas startte met een schoolgroep.  

 

29 SEPTEMBER Op vraag van de Amnesty 

groep in Hasselt gaat de medewerkster Asiel 

& Migratie de film ‘Welcome’ inleiden in de 

Kinepolis van Hasselt. 

 

8 OKTOBER In Antwerpen organiseerde de 

studentenkern een eerlijk ontbijt op de 

campus. ’s Avonds organiseerde de Leuvense 

studentenkern een boeiende avond rond de 

doodstraf. Gastspreker Marjan Cochez brengt 

een indringende getuigenis gevolgd door de 

film ‘At the Death House Door’. 

 

10 OKTOBER De Bewegingsdag in het 

Speelgoed-museum Mechelen werd opnieuw 

positief onthaald door de deelnemers, maar 

ondanks de extra inspanningen was er 

relatief weinig volk komen opdagen.  

 

 
 

10 OKTOBER De Amnesty groep te Lokeren 

organiseerde een aperitiefconcert met Hans 

Mortelmans & groep. 
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Kernmerken van de website zijn:  
- Actueel: benadrukken van urgentie (vb op startpagina), 

nadruk op nieuws, voorzien van RSS-feeds, platform voor 

inspelen op internationale crisissen. 

- Actie: sterke koppeling van inhoud aan actie. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om actie te voeren, gaande van 

online brieven of e-mails versturen via registratie of petities 

ondertekenen. 

- Visueel: sterke nadruk op foto’s en filmpjes. 

- Internationaal: zowel visueel (o.a. global identity) als 

inhoudelijk nadruk op wereldwijde Amnesty beweging. 

De website biedt verschillende mogelijkheden voor mensen 

om Amnesty te contacteren én zich aan Amnesty te binden. 

Hierdoor wordt de drempel voor mensen om zich bij Amnesty 

aan te sluiten verlaagd.  

Voor groepsleden, secretariaatsleden, leden van de 

landenteams, themateams, steunpunten en raad van bestuur 

is er een afgezonderd websitegedeelte:www.mijnamnesty.be 
waarvoor elke gebruiker persoonlijke login-gegevens heeft en 

die bestaat uit info op maat binnen handbereik en 

laagdrempelige contactmogelijkheden. Voor groepsleden 

werden er tevens 12 ‘Digital Action Files’ ontwikkeld 

(individuele dossiers). 

Voor verschillende grotere evenementen en acties zoals het 

benefietconcert, Schrijf-ze-VRIJdag en Eindejaarscampagne 

werden aparte registratie- en informatieplatformen 

ontwikkeld. Tevens werden er tal van enquêtes via de eigen 

website gevoerd o.a. n.a.v. de Schrijf-ze-VRIJdag. 

 

Cijfers periode 1 februari – 31 december 2009 
Nieuwe leden geworven via website 105 

Ingediende activismeformulieren 263 

Ingediende contactformulieren (vrijwilliger, 

stage, vraag, ...) 

289 

Geregistreerde gebruikers 1005 

Geregistreerde groepsleden Mijn Amnesty 241 

Aankopen via webshop 78 

Online giften 73 (7.596 

€) 

Website bezoeken  157 089 

Paginaweergaves  770 608 

Pagina's/bezoek 4,91 

Gemiddelde tijd op site  00:03min:

58 

Nieuw bezoekperscentage 66,47% 

 

Nieuwsbrieven 
Er zijn vijf inhoudelijke nieuwsbrieven: Amnesty Nieuwsbrief, 

Jongeren in actie, Focus op Vrouwen, Spoedactie Nieuwsbrief 

en Amnesty Link. Al deze nieuwsbrieven zijn qua design 

afgeleid van aivl.be en verwijzen ook naar deze website. De 

afzender van deze nieuwsbrieven is steeds de organisatie 

Amnesty International, geen persoon. Een zesde nieuwsbrief, 

Israel/Palestina, is niet gelinkt aan aivl.be, al is inschrijven 

wel mogelijk via deze website.  

 

Sociale netwerken (cijfers van januari 2010) 
Sociale netwerken zijn steeds belangrijker op internet. Zo'n 

70% van de internetgebruikers heeft een account op een 

sociaal netwerk. Sinds 2008 is ook Amnesty International 

steeds actiever op diverse sociale netwerken. Onder meer op 

Netlog, Facebook en Twitter zijn nu officiële Amnesty-

profielen. Ook op andere kanalen is Amnesty aanwezig o.a. 

LinkedIn, Slideshare, Issuu, ... Vanuit het Nationaal 

Secretariaat worden Amnesty profielen onderhouden op: 

- You Tube: http://www.youtube.com/amnestyvlaanderen: 158 

friends en subscribers 

- Myspace: http://www.myspace.com/amnestyvl : 134 friends 

- Facebook (fanpagina - groep):  

http://www.facebook.dj/amnestyvlaanderen: 1842 followers 

- Twitter: http://www.twitter.com/amnestyvl: 1024 followers 

- Netlog: http://nl.netlog.com/AmnestyVlaanderen : 43 

vrienden  

 

 

 

 
 

 

10 OKTOBER In Herentals quizte een volle 

zaal dankzij de Amnesty groep 16.  

 

12 OKTOBER Eduard Nazarski, directeur 

Amnesty Nederland, kwam een dag naar 

Antwerpen en wisselt ervaringen, ideeën uit. 

 

12 tot 16 OKTOBER De directeur hield 

gedurende deze week een weblog bij ‘ De 

week van…’ voor Amnesty Nederland. 

 

12 OKTOBER  In het Immaculata Instituut te 

Oostmalle wordt de projectweek rond de 

Schrijf-ze-VRIJdag met toeters en bellen 

gestart door enthousiaste leerkrachten en 

leerlingen. 

 

15 OKTOBER ALO2010 (Amnesty Leeft 

Oostende in 2010) werd officieel 

geregistreerd als Amnesty groep. ALO2010 is 

een lokaal project dat de problematiek van 

mensenrechtenschendingen wil aankaarten 

bij alle inwoners van Oostende.  

 

17 OKTOBER Op de Werelddag van ‘Verzet 

tegen Armoede ‘hebben meerdere Amnesty 

groepen deelgenomen aan verscheidene 

lokale activiteiten. Zo werd er in Westerlo 

samengewerkt aan Bistro Social. Een 

geweldige ervaring.  

 

 
 

18 OKTOBER Wederom werd het record ‘meest 

geschreven brieven op één activiteit’ 

gebroken. De Amnesty groep van Begijnendijk 

maakt er een jaarlijkse gewoonte van.  

 

20 OKTOBER De Leuvense studentenkern 

toonde zich van haar sportieve kant tijdens 

haar deelname aan de 24 urenloop. Andere  
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Het gebruik van sociale netwerken werd in 2009 ook bij 

Amnesty groepen en teams gepromoot met o.a. een eigen 

Facebook Fanpagina voor landenteam Israel-Palestina tot 

gevolg.  

Sociale netwerken zijn een goed middel om direct met 

geïnteresseerden te communiceren en het groepsgevoel te 

stimuleren. Het is ook de uitgelezen tool om snel te 

mobiliseren in geval van crisissen. Voor een groot deel wordt 

op de sociale netwerken gebruik gemaakt van de content van 

de website: nieuwsberichten en acties die kaderen binnen de 

door Amnesty Vlaanderen gekozen prioriteiten. Sporadisch 

worden ook items van andere secties (filmpjes, opvallende 

acties) overgenomen. 

 

Amnesty in actie 
Het activistenblad Amnesty in Actie verscheen in 2009 vier 

maal in een gemiddelde oplage van 27.000. De inhoud 

weerspiegelde steeds de actuele thema’s en acties van 

Amnesty Vlaanderen. Band tussen website en magazine werd 

verstevigd, bovendien werd geëxperimenteerd met 

nieuwigheden als inserts of affiches. 

 

Global Identity 
In 2009 werd de wereldwijde huisstijl verder 

geïmplementeerd en verankerd binnen Amnesty Vlaanderen: 

o.a. de nieuwe website werd in de huisstijl gegoten alsook de 

digitale nieuwsbrieven, visibiliteitsmateriaal werd aangekocht 

(strandvlaggen, hesjes,...) en ook het gebouw en de wagens 

van Amnesty werden in de huisstijl gezet. 

 

Communicatiebureau  
In 2009 veranderde de Vlaamse afdeling van 

communicatiebureau. Na een positief kennismakingsgesprek 

werd er besloten in zee te gaan met ‘air’. Dit is het bureau 

waar de Franstalige Amnesty collega’s reeds meer dan 8 jaar 

succesvol mee samenwerken.  

 

Strategie 

Samen met de communicatie-experts van Akkanto werd er 

een namiddag op het Nationaal Secretariaat van gedachten 

gewisseld rond communicatiestrategie. Voornaamste 

conclusie: Amnesty is in Vlaanderen zeker in haar mediawerk 

en campagnecommunicatie goed bezig. Echter niets is voor 

altijd verworven. Een volgende stap zal zich focussen op onze 

‘corporate communicatie’ o.a. door de creatie van een 

communicatiedienst in het Nationaal Secretariaat in 2010. 

 

 

Strategische doelstelling 12.  
Amnesty's groei, in activisme en middelen 
 

Operationele doelstelling 12.03  

AIVL ontwikkelde innovatieve groeimodellen en 

innovatie in mobilisatie 

 
ACTIVISTEN WERVEN OP OPEN DOEK  
Ook dit jaar was 

Amnesty aanwezig 

als partner op het 

Open Doek 

Filmfestival van 24 

april tot en met 3 

mei in het Utopolis-

complex in 

Turnhout. Het 

festival blijft groeien 

en professionaliseren 

in zijn programmatie, communicatie en uitstraling – als 

partner genoot Amnesty ook mee van dit uitgebreider bereik. 

Meer dan 15.000 volwassen bezoekers en 17.000 jongeren 

bezochten dit festival dat meer dan 100 films brengt die je 

kijk op de wereld verbreden. Een doelgroep met een open 

geest en een bovengemiddeld sociaalvoelend profiel. De 

ideale plaats voor Amnesty International om te werken aan de 

groei van zijn activistenbasis. 

De focus van de Amnesty actie op Open Doek lag dan ook op 

het rekruteren van nieuwe activisten en vormde tegelijk het 

pilootproject voor de wervingscampagne uit het activismeplan. 

deelnemers werden sportief aangemoedigd 

om de petitie tegen seksueel geweld in DRC 

te ondertekenen. 

 

20 OKTOBER Tijdens de ‘denkdag’ van het 

Nationaal Secretariaat werd er 

gediscussieerd over het nieuwe Vlaams 

Operationeel Plan en over een nieuwe 

structuur voor het secretariaat. 

 

23 OKTOBER Het theatergezelschap ‘Alles 

Loopt op Rolletjes ‘speelde een welgesmaakte 

try-out ‘4Real’ in een Dendermondse school.  

 

29 OKTOBER Ward Verstringe, jarenlang 

vrijwilliger op de dienst Financiën nam op 

78-jarige leeftijd afscheid van het 

secretariaat. Kort nadien, begin november, 

overlijdt hij.  

 

3O OKTOBER tot 11 NOVEMBER Amnesty 

stond ook dit jaar op de Boekenbeurs. We 

verkochten er onze producten, maar de 

zichtbaarheid en de opportuniteit om daar 

schenkers te werven was zeker zo belangrijk. 

 

30 OKTOBER De wervers op straat zetten de 

‘Control Arms Campagne ‘nog eens in de 

kijker. 

 

3 NOVEMBER De groepenbegeleidster bracht 

een bezoekje aan de drijvende kracht van het 

Amnesty activisme in Waasmunster. Reeds 

jaren zeer actief, maar onbekend op het 

secretariaat. Dit werd rechtgezet en de 

Amnesty groep Waasmunster is nu gekend.  

 

6 en 8 NOVEMBER In de Muntschouwburg te 

Brussel werd het ‘Requiem Allemand ‘ van 

Brahms opgevoerd. Een deel van de 

opbrengst ging naar de twee Belgische 

afdelingen van Amnesty. 

  

7 en 8 NOVEMBER De tweedehands 

boekenbeurs van de Amnesty groep uit 

Oostende bracht een mooi bedrag op. 
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Het nieuw reclamebureau air ontwikkelde een sterk, op maat 

gesneden campagneconcept waarmee doorheen de ganse 

festivalsite onze activisten-werf-campagne in de kijker werd 

gezet. Onze centrale slogan was ‘Hoeveel tijd maak jij vrij voor 

de mensenrechten?’ en de nieuwe activismefolder was de 

leidraad. Ondersteund door het secretariaat waren de groepen 

uit de regio Kempen en leden van het Steunpunt Actie 

Beweging gedurende het festival aanwezig om 

festivalbezoekers persoonlijk aan te spreken en te vragen een 

engagement op te nemen. Een arbeidsintensief proces, maar 

het leverde het resultaat van 169 nieuwe activisten op, meer 

dan de oorspronkelijke ambitie van 55 activisten. De actie 

dankt haar succes niet alleen aan deze persoonlijke 

benadering, maar ook aan de inhoudelijke focus van het 

festival en onze zichtbaarheid ter plekke en in de 

communicatie van Open Doek. Zo verzorgden wij o.a. 

inleidingen bij films rond Israël en Palestina, over de 

vluchtelingenproblematiek in Europa en bij een documentaire 

rond Myanmar. Komiek en Amnesty-supporter Geert Hoste gaf 

zijn mening hierover ook op de blog van Open Doek. 

 

AMNESTY GROEPEN MOBILISEREN  
Voor een greep uit de vele activiteiten die de Vlaamse 

Amnesty groepen in 2009 organiseerden, zie ‘5. Dag op Dag’ 

 
Nieuwe Amnesty groepen   
Niettegenstaande andere Vlaamse organisaties en andere 

Europese Amnesty secties kampen met een serieuze daling in 

hun aantal lokale werkingen, houdt Amnesty in Vlaanderen 

goed stand. In 2009 komen we aan het cijfer -1. Concreet wil 

dit zeggen, 8 groepen gestopt, 7 groepen gestart. De formule 

‘Recht in …’, een lokale info- en startavond voor activisten, 

werd ondermeer in Herent toegepast. 

 

Vorming voor startende Amnesty groepen 
Met de ‘Amnesty Aansteker’ wil de organisatie startende 

Amnesty groepen snel op weg helpen en kort maar krachtig 

informeren. De eerste funderingen zijn gelegd voor een goed 

informatiepakket dat bruikbaar zal zijn voor startende 

groepen, maar ook een instrument zal zijn om bij reeds 

bestaande groepen de dynamiek aan te wakkeren. 

 

 
 

Activistengroeiplan  
Op de Bewegingsdag werd tijdens de werkwinkel, 

georganiseerd door Steunpunt Actie Beweging, teruggeblikt op 

wat er reeds werd gerealiseerd van het Activistengroeiplan. 

Maar ook werd er bekeken wat de volgende werkpunten zijn. 

Vooral de manier van communiceren via website, Amnesty in 

Actie en Mijn Amnesty werden geïdentificeerd als de grote 

realisaties. De activistenfolder met zijn creatieve manier van 

nieuwe activisten werven werd aan de beweging voorgesteld, 

maar werd nog niet op grote schaal lokaal gebruikt gebruikt. 

Het uitbouwen van regiocoördinatoren werd niet uitgewerkt 

wegens niet langer opportuun door de Amnesty groepen en 

het Steunpunt Actie Beweging. 

 

 
 

9 NOVEMBER Eva Brems en de andere 

deelnemers van de missie van het Vlaamse 

middenveld naar Israël stellen hun 

bevindingen voor tijdens een persconferentie. 

 

9 NOVEMBER Enkele 

secretariaatsmedewerkers volgden een 

jaarlijkse bijscholing van hun EHBO opleiding  

 

15 NOVEMBER Het jaarlijkse Amnesty 

pannenkoekenfeest in Heist-op-den-Berg was 

weerom een succes.  

 

16 tem 19 NOVEMBER International 

Campaign Coordinators Meeting te Londen. 

AIVL was er uiteraard bij. 

 

18 en 19 NOVEMBER De Leuvense 

studentenkern zamelde handtekeningen in 

tijdens Bloedserieus. Honderden studenten 

tekenden de petitie om het seksueel geweld 

in DRC te stoppen. Ook riep de studentenkern 

deelnemers op om mee te doen aan de gsm-

inzamelactie. 

 

19 NOVEMBER De Brusselse groepen kwamen 

samen om denkwerk te doen rond hoe meer 

leden werven in en rond het Brusselse.  

 

23 NOVEMBER Maandagmorgen in het  derde 

leerjaar te Wilsele. Aan deze leerlingen werd 

gevraagd mee actie te voeren voor de 

sloppenwijken in Kenia. Het was een 

aangename, leerrijke en creatieve 

voormiddag. 

 

25 NOVEMBER De studentenkern Leuven 

organiseerde een avond rond kindsoldaten.  
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Onderzoek en vormingen over vrijwilligerswerk 
Op 15 mei woonde de groepenbegeleidster een 

lunchseminarie ‘Innoverend Beweging Maken: Veranderende 

vrijwillige inzet, hoe gaat men ermee om?’ bij. Organisaties 

die hielpen aan dit onderzoek, werden uitgenodigd. Amnesty 

kwam in dit onderzoek positief uit de verf ondermeer dankzij 

de activistenfolder. Deze folder werd als goed voorbeeld naar 

voren geschoven om goed in te spelen op de veranderende 

vrijwilligerscultuur.  

Amnesty is ook partner in een onderzoek van het HIVA over 

het  vrijwilligersprofiel. Het HIVA is wetenschappelijke en 

beleidsondersteunende multidisciplinaire onderzoekinstelling 

voor arbeid en samenleving, verbonden aan de K.U.Leuven. Er 

werden een 100-tal Amnesty activisten gevraagd om een 

enquête in te vullen. Resultaten worden verwacht in 2010.  

 

FONDSEN WERVEN TIJDENS DE EINDEJAARSCAMPAGNE  
De eindejaarscampagne was eveneens een belangrijk 

instrument in de realisatie van de Operationele Doelstellingen 

11.01: communicatiebeleid (zichtbaarheid) en 12.06: sterke 

financiële organisatie (opbrengsten) 

. 

De eindejaarscampagne 

van 2009 had als 

doelstelling een 

maximum aan fondsen 

te werven om Amnesty 

toe te laten haar 

inhoudelijk 

mensenrechtenwerk ook 

in 2010 optimaal uit te 

voeren.  

Deze fondsenwerving 

slaat zowel op de 

inkomsten uit 

productverkoop als de 

spontane giften en de 

giften van onze trouwe 

schenkers.  

De fondsenwervende campagne geconcentreerd rond 

Internationale mensenrechtendag (10 december) werd 

ondersteund door zichtbaarheid in de media en in het 

straatbeeld. De eindejaarscampagne van 2009 realiseerde 

financiële groei in zowel giften als productverkoop door de 

inzet van nieuwe fondsenwervingstechnieken als 

‘Vlambassadeurs’, de vertrouwde inzet van onder andere de 

Amnesty groepen en een opvallende zichtbaarheidscampagne. 

En dit alles in de maand december, de maand waarin alsmaar 

meer ngo’s en initiatieven beroep doen op de gulheid van de 

schenkers en kopers. 

Hieronder volgen een aantal van de pijlers waarop we de 

campagne stoelden. 

 

Een goed product en gemotiveerde verkopers 
- De nieuwe kaars valt blijkbaar niet enkel bij de eigen 

achterban in de smaak, maar werd ook een commercieel 

succes. Kerstkaarten gingen dan weer minder vlot van de 

hand, zowel in de individuele verkoop als in de verkoop aan 

bedrijven via Mercard. Dit is een algemene markttendens. 

- Groepen verkochten kaarsen op 119 verkooppunten 

(waaronder Delhaize). Het verkrijgen van de toelatingen om te 

verkopen bij winkelketens verliep dit jaar echter een pak 

moeilijker. De ‘concurrentie’ van andere organisaties zorgt 

ervoor dat op deze interessante locaties her en der een 

saturatie optreedt. Het nieuwe promotiemateriaal voor de 

groepen (fluo-hesjes met het Amnesty logo en strandvlaggen) 

zorgde er voor dat de verkoopsstands goed zichtbaar waren. - 

De logistieke afhandeling van de productverkoop verliep dit 

jaar erg vlot. 

- Tal van Amnesty groepen organiseerden ook nog andere 

fondsenwervende activiteiten tijdens de eindejaarsperiode. 

 

 

 

 

 

 

 

Naast een interessante bijdrage van spreker 

Stijn van Bever (VIC) werden de aanwezigen 

ook getrakteerd op de film Johnny ‘Mad Dog’. 

 

25 NOVEMBER ‘Internationale dag tegen 

geweld tegen vrouwen’. De wervers zetten het 

thema in de kijker.  

 

25 tem 28 NOVEMBER De directeuren van 

alle Amnesty secties en structuren 

ontmoetten  elkaar in Kopenhagen. 

 

28 NOVEMBER Leden van het Steunpunt 

Internationaal Beleid woonden de Bijzondere 

Algemene Vergadering van onze Nederlandse 

collega’s bij. 

 

30 NOVEMBER Enkele jonge meisjes startten 

met een nieuwe Leuvense Amnesty groep. 

Zomaar, omdat ze niet langs de kant willen 

blijven staan.  

 

30 NOVEMBER De Gentse studentenkern 

organiseerde een actie rond Bhopal. De mooie 

bus van het ‘Bhopal Medical Action’ team 

stond in de namiddag op het Sint 

Pietersplein en trok heel wat bezoekers. 

 

10 DECEMBER De Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens vierde haar 61ste 

verjaardag. 

 

 
 

11 DECEMBER In de namiddag was het 

Kerstfeestje voor alle 

secretariaatsmedewerkers ; een zestal koks 

zorgden voor een ruime variatie aan 

gerechten. 

 

12 en 13 DECEMBER Het Grote Meren team 

nam deel aan de DRC meeting te  
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Opbrengst 

in euro 

 

Amnesty 

groepen 

Wereld- 

Winkel 

Particu- 

lieren 

Vlam- 

Bassa- 

deurs 

Gemeen-

ten 

Kaarsen 26.187,20 8.281,74 8.291,09 18.360,00 2.130,00 

Wens- 

kaarten 12.753,60 6.305,26 5.895,30 0,00 60,00 

 

Totale opbrengst : 
- Kaarsen : 63.250,03 euro 

- Wenskaarten: 25.014,16 euro 

 

- Twee nieuwe initiatieven vanuit het Nationaal Secretariaat 

waren het project ‘Vlambassadeurs’ en de standverkoop. De 

standverkoop vond plaats gedurende 2 dagen in de stations 

van Antwerpen en Berchem tijdens de avond- en ochtendspits 

en dagelijks van 3 – 10 december in het Grand Bazar 

Shopping Center. Binnen het project ‘Vlambassadeurs’ waren 

30% van de mensen die we uit onze achterban opbelden 

bereid om een doos met 12 klassieke Amnesty-kaarsen in 

verschillende kleuren in hun omgeving te verkopen.  

- Ook de verkoop via wereldwinkels en via de online-shop op 

onze eigen website vertoont een stijging ten opzichte van 

2008.  

 
 

 

Zichtbaarheid en promotie 
De eindejaarscampagne werd ook ondersteund door een 

uitgebreide communicatiecampagne. Het reclamebureau air 

zorgde voor een confronterend concep waarin in echte 

beelden van mensenrechtenschendingen waterpistolen 

gemonteerd werden om de aandacht te trekken en mensen 

aan het denken te zetten.  De slogan luidde ‘De vlam van 

Amnesty wordt wereldwijd bedreigd. Verdedig ze. Koop een 

kaars of doe een gift’.  

De boodschap werd verspreid via advertenties, affiches, online 

media, tv- en radiospots, bladwijzers, perswerk en met een 

evenement op Grote Markt in Sint Niklaas op 10 december. 

Ook de eindejaarsmailing sloot dit jaar aan bij de campagne. 

De promomaterialen werden op de Bewegingsdag voorgesteld. 

 

Geert Hoste veilde in de aanloop naar de eindejaarscampagne 

zijn decordoek voor een heel mooie som in De Laatste Show, 

waar Amnesty in de week van 16 november het 'goede doel 

van de week' was. Op 3 december was Geert Hoste te gast in 

De Laatste Show zelf en maakte van die gelegenheid gebruik 

om Amnesty voor het voetlicht te brengen en al onze 

kaarsenverkopers een hart onder de riem te steken. De 

productie van de tv-spot was een technisch hoogstandje dat 

dankzij de intensieve inzet van het reclamebureau en zijn 

partners tot een goed einde gebracht werd. De tv-spots 

werden 10 keer uitgezonden in de periode 7 tot 14 december 

op TV1 en Canvas. In de week van 15 tot 19 december liep 

hij op Vitaya en de 11 regionale zenders van RTV; tussen 

Kerst en Nieuw zond VTM hem ook nog 2 keer uit. De 

radiospots waren te horen van 4 tot 15 december op Radio 1, 

Radio 2, StuBru, MNM, Klara, Q-music, Joe FM (Q-Music en 

Joe FM zonden zelf de 50 seconden-versie van de spot uit). 

De vrije radio’s waren ook weer van de partij om de campagne 

te steunen. Advertenties verschenen dankzij de inzet van air 

en het mediabureau in Autogids, Autowereld, Ché-magazine, 

Dynamiek en P Magazine. Daarnaast hebben we ook in de 

Brusselse metro geafficheerd. Via de eigen website, 

nieuwsbrief en social media hebben we de 

eindejaarscampagne ook gepromoot. 
 

Parijs. Het was een mooie bijeenkomst met 

interessante ontmoetingen en afspraken. 

 

12 en 17 DECEMBER Amnesty verzorgde het 

gastcollege ‘communicatiebeleid van een 

ngo.’ aan Groep T te Leuven  

 

15 DECEMBER Een telefoontje ‘kunnen we als 

groep ook kaarsen bestellen?’ Blijkt dit een 

Amnesty groep te zijn die reeds jaren actief is 

zonder geregistreerd te zijn. Welkom ‘Heverlee 

Filosofenfontein’ bij de geregistreerde 

groepen.  

 

16 DECEMBER In Sint-Niklaas werd de 

nieuwe Amnesty groep ‘officieel’ gestart. Met 

dank aan Ishtar en de stad. 

 

 
 

18 DECEMBER Het evaluatierapport ‘Een 

alternatief voor de opsluiting van gezinnen 

met kinderen: evaluatie na één jaar werking’, 

waarvan Amnesty International 

medeondertekenaar is, werd voorgesteld op 

een persconferentie. 

 

18 DECEMBER Amnesty was uitgenodigd op 

een personeelsfeestje van de Gazet van 

Antwerpen om geld in te zamelen. 

 

23 DECEMBER Amnesty vergaderde met ERSV 

Limburg over het project 

‘diversiteitsnulmeting’.  

 

30 DECEMBER Amnesty staat centraal in de 

namiddagshow van de regionale TV zender 

ROB (Vlaams Brabant)  
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Alle communicatiemateriaal was downloadbaar van onze site om zo ook de 

gewone bezoeker van de eindejaarscampagnepagina’s de kans te geven mee 

promotie te voeren. Vooral de fototentoonstelling werd vaak geconsulteerd. Een 

interactieve Google-map wees vele bezoekers ook de weg naar de 

verkooppunten en de gemeentes en bibliotheken die deelnamen. Ook onze 

digitale nieuwsbrief en Amnesty in Actie belichtten de eindejaarscampagne. 

De Amnesty groepen ontvingen met de groepenzending van september en op 

Mijn Amnesty, het actiepakket met achtergrondinformatie rond de campagne, 

een overzicht van de communicatiematerialen die ze konden verwachten en 

bestelformulieren. Op vraag van de Amnesty groepen was er dit jaar ook een 

solidariteitsactie beschikbaar die meegegeven kon worden bij elk verkocht 

product. Deze nieuwjaarskaart riep op om tijdens de eindejaarsperiode een 

kaartje vol hoop te sturen aan 2 slachtoffers van mensenrechtenschendingen. 

 

Gemeentes, bibliotheken en boekhandels 
De lokale aanwezigheid van de eindejaarscampagne in het straatbeeld en 

publieke ruimtes was zoals vorige jaren ook een belangrijk onderdeel van de 

campagne. 141 steden & gemeentes hingen de Amnesty banner en affiches op 

en/of verspreidden informatie rond de eindejaarscampagne via hun 

gemeentelijke informatiekanalen. 37 bibliotheken kregen naast de affiches ook 

fototentoonstellingen, de solidariteitsactie en bladwijzers aangeboden. Zowel 

voor gemeenten als bibliotheken betekent dit een kleine stijging tav 2008. 

Daarnaast verdeelden ook de boekhandels van Acco, Club, De Slegte en FNAC 

de bladwijzers tijdens de eindejaarsperiode. 

 

10 december  
Internationale 

mensenrechtendag vormde 

naar jaarlijkse gewoonte 

het hoogtepunt van de 

eindejaarscampagne. De 

stad Sint-Niklaas was 

hierbij gastheer en 

partner. ‘s Ochtends 

verkocht Axl Peleman 
kaarsen voor Amnesty op 

de wekelijkse markt in 

Sint- Niklaas. Ishtar gaf ‘s 
avonds in de 

stadsschouwburg van Sint-Niklaas een benefietconcert voor Amnesty. 

Vrijwilligers vormden een vuurketting om de bezoekers naar de zaal te loodsen 

en werden er ontvangen met een hartverwarmende kop soep door de nieuwe 

Amnesty groep uit Sint-Niklaas. De media-aandacht op 10 december was 

positief: de Rode Loper gaf een uitgebreid verslag van Axl’s kaarsenverkoop, en 

dat deden ook Gazet van Antwerpen, Q music (ochtendshow), Stadstelevisie, 

TV Oost, Zoom (jeugdjournaal VTM) en Exqi FM. Ishtar werd geïnterviewd door 

Radio 2. Op 10 december pikte de media eveneens het persbericht over 

mensenrechtenschendingen in Iran op (Radio1 in De Ochtend, op het 

radionieuws en in een live interview van in ‘Vandaag’ op Radio 1 , Q music, en 

Joe FM. In De Standaard van 11/12 verscheen een artikel over Iran.) 

 

Operationele doelstelling 12.04  

AIVL bouwde haar jongerenwerk uit tot een representatief en bestendig 

geheel 

 

Schrijf-ze-VRIJdag  
De Schrijf-ze-VRIJdag was ook 

in 2009 het hoogtepunt van de 

jongerenwerking van Amnesty 

in Vlaanderen. Dit jaar werd de 

kaap van 600 scholen 

overschreden: 604 scholen 

registreerden zich voor hun 

deelname maar zoals ieder jaar 

werd het pakket ook 

doorgegeven. Het werkelijke 

aantal deelnemende scholen 

ligt dus naar alle 

waarschijnlijkheid nog hoger. 

In 2009 beschikten de deelnemende scholen over de mogelijkheid hun 

materiaal op te halen via een beveiligde materialenpagina: ca. 400 scholen 

(leerkrachten) vroegen en kregen toegang tot deze pagina. 

Het thema ‘sloppenwijken in Kenia’ werd positief geëvalueerd door de 

leerkrachten en leerlingen Dit biedt opportuniteiten voor de ‘Demand Dignity 

campagne’ en het verdere scholenwerk.  

We organiseerden dit jaar ook een wedstrijd. Hoofdprijs was een gratis 

voorstelling van 4Real op school. 7 scholen deden mee. We organiseerden ook 
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een gsm-inzamelactie. Een kleine 30% van de deelnemende scholen deed 

hieraan mee.  

Tijdens deze editie was er ook een pilootproject om de impact van de Schrijf-

ze-VRIJdag onder de leerlingen te meten. Aan de eerste peiling werd door een 

groot aantal leerlingen deelgenomen (560) maar de tweede peiling bleef 

zonder resultaat. Het project wordt samen met onze partner Toolbox vzw 

geëvalueerd om volgend jaar een beter resultaat te bereiken. 

De Schrijf-ze-VRIJdag kreeg veel weerklank in de media (Het Nieuwsblad, 

Gazet van Antwerpen, radio1, BeOne, Q-music, JoeFM, Radio2 en 

verschillende regionale TV-zenders, oa RTV) en had als onmiddellijk resultaat 

de opstart van drie schoolgroepen nl. in Herk-de-Stad, Brussel en Diest. 

 

Schoolgroepen en studentenkernen 
Naast deze drie schoolgroepen, werden er ook schoolgroepen in Sint-Niklaas en 
Oudenaarde opgestart. 

De jongerengroep op school in Genk organiseerde een benefietactie voor 

Amnesty met meer dan 600 deelnemers en €3000 opbrengst. Het thema was 

‘Stop Terreur met Recht’. Verschillende jongeren engageerden zich om het 

volgende academiejaar te starten in de studentenkernen van Leuven en 

Antwerpen en om een studentenkern in Hasselt mee op te starten. 

De studentenkernen hebben dit academiejaar gebruikt om Amnesty op allerlei 

manieren in de kijker te plaatsen: filmavonden, ontbijten, debatten, 24 

urenloop,.. (zie ‘Dag op dag’) In 2009 werd er ook een project met de 

Hogeschool Geel opgestart rond de doorstroom van jonge activisten van hun 

Amnesty groep op de middelbare school naar een engagement op een 

hogeschool of universiteit. Dit resulteerde in een opstartpakket voor startende 

groepen op hogescholen en een nieuwe studentenkern Sting aan de 

Hogeschool Geel die zich in de loop van 2010 verder zal ontwikkelen.  

 

Creatieve partners 
De vzw ‘Alles Loopt op Rolletjes’ ontwikkelde in 2009 een theatermonoloog 

over mensenrechten. Deze voorstelling is geschikt voor jongeren (en 

volwassenen) vanaf 15 jaar.  

De samenwerking met het gezelschap ETA en het landenteam Colombia werd 
zoals voorzien verder gezet en wordt gelanceerd in het najaar  van 2010. 

 

Internationaal 
De Vlaamse jongerenwerker nam deel aan de ‘European Youth coördinators 

meeting’ op 19 en 20 februari bij Amnesty UK. Op de agenda stond de 

evaluatie van het Europees jongerenkamp, plannen voor een nieuw kamp en de 

mogelijkheid van een internationale studentenactieweek. Ook wordt er een 

forum opgericht waardoor de jongerenwerkers gemakkelijker kunnen 

communiceren. De Vlaamse sectie was actief in de internationaal projectgroep 

rond de studentenactieweek.  

 

Operationele doelstelling 12.06  

AIVL is uitgegroeid tot een sterke financiële organisatie 

 

De Vlaamse afdeling van Amnesty betaalde haar internationale bijdragen ook in 
2009 correct en tijdig volgens de voorziene planning (begin van elk kwartaal). 

Er zijn via de balanspost ‘Bestemde Fondsen’ reserves aangelegd voor o.a. de 

toekomstige betalingen van deze internationale bijdrages; deze reserves werden 

belegd op een ethische beleggingsrekening van Triodos, wat meer dan 13.000 

euro aan intresten heeft opgebracht in 2009. 

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vraagt elk jaar aan de 
aangesloten leden om een financiële rapportering op te 

maken; Amnesty kreeg voor 2009 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 2009 waar te maken; 

weliswaar is er een tekort van ongeveer 95.000 euro, doch dit is ongeveer 

100.000 euro beter dan oorspronkelijk begroot (zie ook de financiële 

rapportage in AV-set 2, in hoofdstuk 6. Economische Aspecten en op de 

website). 

Einde 2009 is onze financiële situatie dan ook erg gezond, met reserves (eigen 

vermogen) van ongeveer 500.000 euro en liquide middelen van iets meer dan 

1.250.000 euro (wat een stijging is met 200.000 euro t.o.v. einde 2008) 

 

Operationele doelstelling 12.14  

AIVL heeft een doelgerichte structuur voor de uitbouw van 

fondsenwervingsactiviteiten 
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Voor de financiële resultaten zie hoofdstuk 6. Economische Aspecten 

 

In 2008 werden de fondsenwervingsaanpak, structuur, activiteiten en cultuur 

van de Vlaamse afdeling van Amnesty grondig doorgelicht met de hulp van 

andere Amnesty afdelingen, het Internationaal Secretariaat en van de 

consulenten van Ethicom. Dit resulteerde in een nieuwe langetermijnstrategie 

en werd opgebouwd rond ‘donorgecentreerd’ fondsenwerven. In 2009 ging een 

volledig nieuw team op de dienst Fondsenwerving van het Nationaal 

Secretariaat van start om dit denkwerk in actie om te zetten.  

 

‘Lerende fondsenwerving’ 
Het nieuwe team werd geselecteerd op kennis en competenties, maar 

daarnaast werd er ook geïnvesteerd in opleiding en vorming om de vakkennis 

verder op te bouwen en mee te zijn met de laatste evoluties. Er waren 

ondermeer bezoeken aan collega’s-ngo’s in 

Vlaanderen, aan de afdeling fondsenwerving van 

Amnesty Nederland en de Franstalige collega’s 

en de deelname aan het Europese ‘Amnesty 

skillshare forum’ te Portugal. Er werd door leden 

van het team een opleiding gevolgd in Nederland 

bij het Instituut voor Sponsoring en 

Fondsenwerving en een ‘introductie in de 

fondsenwerving’ georganiseerd door het vakblad 

Fondsenwerving. Ook de ‘Vakdag’ in Rotterdam 

werd bijgewoond. Amnesty nam eveneens deel 

aan een online fundraising conferentie van het 

wel gereputeerde International Fundraising 

Congress. Tenslotte werd een studiedag over 

legaten en een presentatie van het ‘Fundraisers 

Network’ over wervend schrijven gevolgd. 

 

Een ‘lerende’ fondsenwerving betekent ook innoveren, testen en meten. Vanaf 
2009 ontving elke nieuwe schenker, ongeacht hoe deze gerekruteerd werd (via 
direct dialogue, spontaan, online, …) een verwelkoming.  

Aan de Schrijf-ze-VRIJdag werd voor het eerst een fondsenwervende actie 

gekoppeld, nl. het inzamelen van gsm’s. We sloten een overeenkomst af met 

Recell die voor elke gsm afhankelijk van de kwaliteit, een bedrag aan Amnesty 

betaalt. Hoewel het financiële resultaat tegenviel, werd het idee warm onthaald 

door leerlingen en leerkrachten. Twee andere nieuwe projecten waren de 

‘Vlambassadeurs’ en de standverkoop binnen de Eindejaarscampagne (zie 

Operationele doelstelling 12.03). Deze konden positief geëvalueerd worden. 

Naast de financiële opbrengst van het Vlambassadeursproject was ook het 

persoonlijke contact met de verkopers erg belangrijk in het kader van retentie. 

De productverkoop, centraal in de Eindejaarscampagne, werd op het nationaal  

secretariaat beter en efficiënter georganiseerd. De samenwerking met Triodos 

kreeg een extra luik door een extra spaaractie rond het thema armoede. De 

opbrengst hiervan zal verdeeld worden tussen Amnesty International en het 

‘Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord Nemen’. Naast 

vertrouwde partners en leveranciers zoals Emo (van Testament.be), Spaas 

(kaarsen), Mercard (kerstkaarten), Van Gastel (bloemen) en C-projects 

(mailings), verkende Amnesty ook nieuwe soorten fondsenwervende 

samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met Opinieland en hotel Villa Tilia die 

een Amnesty arrangement zullen aanbieden in 2010.  

 

Mailings  
De directmailingbrieven blijven een traditionele, belangrijke bron van 

inkomsten voor Amnesty. Ook bij de mailingbrieven werd vernieuwd en getest. 

Door de brieven inhoudelijk en vormelijk te personaliseren was er een stijging 
in de inkomsten. De mailing in maart had als thema Vrouwelijke Genitale 

Verminking, maar had als voornaamste doelstelling de schenkers van het 

voorbije jaar te bedanken voor hun (gulle) gift. We reikten eveneens 21.714 

fiscale attesten uit met deze mailing. Traditioneel staat de mailingbrief in mei 

in het teken van goed nieuws. Amnesty wil aan haar schenkers laten weten wat 

we dankzij hun steun kunnen verwezenlijken. De brief is in de brievenbus 

gevallen bij 6.000 schenkers. Dezelfde brief werd gebruikt als basis voor een 

rekruteringsinert in Mo*-magazine, 

dat verschijnt op 125.000 

exemplaren. In het aprilnummer van 

MO* werd ook een andere 

rekruteringsmethode getest, 

namelijk een advertentie met 

actieve oproep om geld te storten. 

De opbrengsten vielen jammer 

genoeg tegen. De twee mailings in 

de tweede helft van het jaar: 

september met als thema de 

Schrijf-ze-VRIJdag en december 
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rond de Eindejaarscampagne brachten beide meer op dan begroot.  

 

Face tot face  
Vanaf 2009 werd onze werving op straat terug uitbesteed aan het bedrijf Direct 

Dialogue Fundraising, DDF. In de tweede helft van het jaar werd de 

straatwerving meer afgestemd op het inhoudelijke werk en andere activiteiten 

van Amnesty. Zo stonden de wervers bij de Amnesty stand op de Boekenbeurs 

te Antwerpen en stonden de wervers een dag in de typische oranje 

‘Guantanamo’ overalls op straat.  

Strategische doelstelling 14.  
Amnesty en intern deugdelijk bestuur 
 

Operationele doelstelling 14.1  

Impact is ingebakken in de cultuur van AIVL 

 
Op de Internationale Algemene Vergadering (ICM) te Antalya werd een resolutie 

goedgekeurd die vraagt dat Amnesty tegen 2011 de resultaten kan voorleggen 

van een studie over de impact van ons lokaal activisme. Voor de Vlaamse 

afdeling van Amnesty zal dit een belangrijke doelstelling zijn in het nieuwe 

Vlaams Operationeel Plan (2010-2011). Aangezien de Nederlandse collega’s 
voortrekkers zijn binnen de internationale beweging op dit terrein, werden er 

met hen ideeën en informatie uitgewisseld.  

Daarnaast werd er verder gewerkt rond leren impact meten met de consulenten 

van Toolbox vzw. Ten eerste werd de kwaliteit en werkbaarheid van de 
indicatoren uit het Vlaams Operationeel Plan (2008-2010) geëvalueerd om 

daaruit lessen te trekken voor een volgend 

plan. Daarnaast werden er laagdrempelige 

instrumenten voorbereid voor het 

secretariaat om data rond indicatoren bij te 

houden na een actie en om projecten op te 

volgen. Deze zullen in het voorjaar van 

2010 in gebruik worden genomen. Ten 

derde was er het pilootproject om de impact 

van de Schrijf-ze-VRIJdag op leerlingen te 

meten. De eerste vragenlijst (nulmeting voor 

de Schrijf-ze-VRIJdag) werd door meer dan 

500 leerlingen beantwoord. De tweede (na 

de Schrijf-ze-VRIJdag) werd door té weinig 

leerlingen beantwoord om conclusies te 

kunnen trekken. De manier van meten zal 

dan ook voor de editie 2010 anders aangepakt worden. 

Tenslotte verzorgde Toolbox mee een workshop tijdens de Bewegingsdag 

waarop aan de hand van praktijkvoorbeelden werd duidelijk gemaakt hoe ook 

Amnesty groepen de impact van hun activiteiten kunnen meten. De 

deelnemende activisten gingen het engagement aan om dit toe te passen in de 

praktijk en worden hierbij opgevolgd. 

 

In het kader van ‘One Amnesty’, efficiëntie en impact werden er in 2009 

verschillende stappen gezet om meer en beter samen te werken met de 

Franstalige collega’s. Naast een gemeenschappelijke vergadering van de twee 

raden van bestuur waren er ook op operationeel vlak verintensifieerde 

contacten. De ‘Demand Dignity campagne’ was hierbij het grootste piloot-

project. Dat resulteerde in gezamenlijke initiatieven zoals de lancering van de 

campagne, acties rond bedrijfsaansprakelijkheid van Shell en Union Carbide in 

Bhopal, de verspreiding van de muurkrant rond armoede in België en de 

wereld, ….   

Ook met de Nederlandse afdeling van Amnesty werd er samen gewerkt op 

verschillende domeinen. De Vlaamse afdeling nam verschillende artikels uit 

hun magazine ‘Wordt Vervolgd’ over in het Vlaamse activistenblad, als ook 

online (nieuws)berichten en de vertaling van het Jaarrapport. Er waren 

intensieve contacten over de verschillende beleidsdiscussies in de aanloop 

naar de Internationale Algemene Vergadering en van de lancering van de 

‘Demand Dignity Campagne’. We namen actiemateriaal over (bijvoorbeeld de 

DRC actie tijdens het Benefietconcert) en we konden rekenen op de 

Nederlandse expertise inzake het opbouwen van een nieuw Customer-Relations 

Management (CRM)-systeem. Dit laatste wordt in 2010 structureel verankerd 

in een Vlaams-Nederlands project. 

 

Operationele doelstelling 14.5  

AIVL hanteert een kwaliteitsbeleid 
 

Ook in 2009 was er ruime aandacht voor diverse initiatieven op het vlak van 

kwaliteitszorg. In het najaar was er een grondige doorlichting van onze 

vereniging, op basis van een model ‘Organisational Strength Self Assessment’, 

ons aangereikt door het Internationaal Secretariaat. Deze aanpak is gebaseerd 

op de ‘European Foundation for Quality Management (EFQM)’. De interne 

doorlichting resulteerde nadien in een nieuwe secretariaatsstructuur 
(operationeel vanaf februari 2010), die beter kan inspelen op de ambities die 

in ons Operationeel Plan 2010-2011 werden geformuleerd. 
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Tevens werd er voor de medewerkers een opleiding rond kwaliteitszorg in de 
socio-culturele sector georganiseerd, in samenwerking met het Centrum voor 

Informatieve Spelen, die hiervoor een methodiek hebben ontwikkeld, specifiek 

voor de ngo-sector. 

 

Volgende opleidingen werden gevolgd in het kader van het kwaliteitsbeleid : 
- onze directeur volgde een namiddagcursus ‘Leiderschap in tijden van crisis’ 

bij JCI te Leuven.  

- een vormingsdag rond projectmanagement voor de nieuwe medewerkers die 

ons de voorbije 2 jaren hebben vervoegd (de anderen hebben daarvoor reeds 

deze vorming gekregen). 

- de betaalde krachten van de afdeling activisme en de directeur namen deel 

aan een workshop rond persoonlijkheidskenmerken en hoe deze in te zetten in 

samenwerking, gebaseerd op de ‘Insights kleurenkwadranten’, dit onder 

begeleiding van Propellor 

- de afdelingscoördinator Activisme volgde een cursus ‘Excelleren in 

leidinggeven’ bij Stichting Lodewijk de Raet 

- tevens was er een vormingsnamiddag ‘hoe organisaties BAKENs verzetten’, 

met als insteek ‘hoe meer mensen inzicht geven in de dingen die onze 

organisatie doet en die onze organisatie helpen om te groeien’. 

5. ECONOMISCHE ASPECTEN 
 
5.1 FINANCIELE INDICATOREN  
 

Amnesty International zet haar onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid hoog in het vaandel. Daarom aanvaardt Amnesty 

enkel giften en gelden van private personen. Amnesty 

Vlaanderen ontvangt enkel een werkingssubsidie voor sociaal-

cultureel werk, voor vorming en lokale groepenbegeleiding, 

vanwege de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Een belangrijk aspect is haar relatie met de leden en schenkers. 

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.  
 

FINANCIËLE INDICATOREN (in 000 euro) 
Jaar (in euro) 2007 2008 2009 
Inkomsten 2.354 2.415 2.285 
Uitgaven 2.288 2.359 2.381 
Resultaat(*) 66 56 - 95 (**) 
 

(*) 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) lichtjes 

afwijkend. 



DUURZAAMHEIDVERSLAG WERKJAAR 2009 – AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw 32 

 

(**) in dit resultaat 2009 werd ook géén rekening gehouden met de inkomsten 

uit een belangrijk legaat (gaat in de reserves); nemen we dit wél mee op in het 

resultaat, dan hebben we in 2009 een positief saldo van 68.136 euro 

 

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. 

 

In 2009 bedroegen de totale inkomsten 2.285.337  euro. Dit geld is afkomstig 

van: 

1. Giften (17 % giften – 53 % bestendige opdracht):  

Veruit de voornaamste bron van inkomsten zijn de giften van 

individuele leden en schenkers. Meer en meer komen deze giften via 

een bestendige of permanente maandelijkse opdracht. Daardoor is er 

meer zekerheid over de inkomsten en zijn er minder 

administratiekosten. Schenkers die op jaarbasis 30 euro of meer aan 

Amnesty schenken, ontvangen automatisch een fiscaal attest.  

 

2. Subsidies (12 %):  

De Vlaamse afdeling van Amnesty ontvangt ook subsidies, zowel 

regelmatig van de Nationale Loterij als structureel van de Vlaamse 

overheid. Deze subsidies worden gebruikt voor mensenrechteneducatie 

(vormingsinitiatieven en begeleiding van plaatselijke groepen). 

Internationaal zijn hier duidelijke spelregels voor vastgelegd, zodat de 

organisatie nauwlettend blijft waken haar onze onafhankelijkheid, ook 

financieel.  

 

3. Lidgelden (4 %):  

In 2009 betaalden een 4.700 leden een lidmaatschapsbijdrage. De 

leden bepalen mee het beleid van onze organisatie en hebben 

stemrecht op de Algemene Vergadering.  

 

4. Lokale Werking (9 %):  

Een belangrijk deel van de inkomsten komt ook voort uit allerlei acties, 

evenementen, productverkoop ... die door de Amnesty vrijwilligers op 

plaatselijk vlak in gans Vlaanderen worden gerealiseerd.  

 

5. Andere (5 %):  

Hieronder vallen bijv. financiële opbrengsten, ondersteuning van 

gemeenten en provincies,  opbrengsten uit licenties en legaten. 

 

5.3 WAT WORDT ER MET DAT GELD GEDAAN? 
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In 2009 bedroegen de totale uitgaven 2.380.653 euro. Dit bedrag werd 
besteed aan:  

1. Research (40 %):  

De geloofwaardigheid van Amnesty International staat of valt met de kwaliteit 

van haar rapporten. Het Internationaal Secretariaat in Londen coördineert en 

voert 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 wijst Amnesty International 

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 (5 %):  

Het tijdschrift ‘Amnesty in Actie’ en de e-zines informeert de Amnesty leden 

en schenkers over de werking van de organisatie en over de inhoud van ons 

werk. De website, met links naar alle andere Amnesty sites in de wereld, alsook 

de ‘social media’, worden een alsmaar belangrijker informatiekanaal. Ook via 

de media bericht Amnesty regelmatig over de resultaten van ons onderzoek.  

 

3. Info en Direct Mail (11 %):  

Een viertal keer per jaar informeert Amnesty haar schenkers 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 (18 %): 

Regelmatig voert Amnesty acties en campagnes om bepaalde thema's onder de 

aandacht te brengen. In het voorbije jaar waren dat voornamelijk de ‘Demand 

Dignity’ campagne (meer respect voor mensenrechten moet leiden tot minder 

armoede), met als voornaamste focus, acties rond moedersterfte, 

sloppenwijken en bedrijfsaansprakelijkheid’ en ‘Stop Terreur met Recht’. Onze 

lokale vrijwilligers ontvangen geregeld actie- en campagnepakketten. Speciale 

aandacht gaat naar mensenrechteneducatie via specifiek voor scholen 

ontwikkelde lespakketten. 

 

5. Administratie (17 %):  

Zoals elke organisatie heeft Amnesty 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 heeft Amnesty ook inkomsten nodig om haar werking te kunnen 

garanderen en nog uit te breiden. De dienst Fondsenwerving neemt allerlei 

initiatieven om op een duurzame manier fondsen te genereren.  

 

Vergoeding directeur  
Vanuit het oogpunt ‘deugdelijk bestuur’ willen we financiële transparantie 

geven en wordt steeds het loon van de directeur in het duurzaamheidsverslag 

opgenomen. De vergoeding van de directeur van Amnesty International 

Vlaanderen bedraagt 3.602 euro bruto per maand, vermeerderd met enkele 

voordelen in natura, zoals maaltijdcheques, vergoeding voor onregelmatige 

werkuren, gebruik van een Amnesty gsm en bedrijfswagen.  

 

Een gedetailleerd financieel verslag is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag via 

StafC@aivl.be of via telefoon 03 271 16 16 of is te consulteren op onze 

website http://www.aivl.be/wie-we-zijn/centen/ethisch-fondsenwerven. 

6. MILIEU ASPECTEN  

 

6.1. BELANGRIJKSTE INDICATOREN NATIONAAL SECRETARIAAT  
 

Materialen  
Papierverbruik 2009 

Op basis basis van A4 200.000 ex. 

Kostprijs (euro) 10.000 

Deze gegevens werden pas geregistreerd vanaf 2009, zodat geen vergelijking 

mogelijk is met de voorgaande jaren. 

 

Energieverbruik 
 2007 2008 2009 
Elektriciteit (kWh) 35.571 28.921 30.475 

Gas (kWh) 147.540 113.158 123.975 

Water (m3) niet gekend 195 190 

Zowel voor elektriciteit  als gas is er een lichte stijging t.o.v. 2008; dit wellicht 

als gevolg van de tamelijke strenge en sombere winterperiode 2008-2009; 
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tevens was de referentieperiode waarop berekend werd, drie weken langer 

(6/11/08 – 30/11/09) 

 

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 
Voor catering, zowel intern op het Secretariaat als voor externe activiteiten, 

wordt er zoveel mogelijk voor fairtradeproducten geopteerd. 
 

In het kader van duurzaamheid en energiebesparing, deed het Secretariaat ook 

mee aan de actie ‘Dikke Truiendag’, naast sensibiliseren voor deze tijdelijke 
actie is er ook beslist om de thermostaat continu één graad lager te zetten. 

 

Carpooldag: het Nationaal Secretariaat schreef zich in op het initiatief van 
Radio-1 (Peeters en Pichal) om zoveel mogelijk te carpoolen op 5 maart; onze 

directeur kon ons initiatief op de radio toelichten. 

 

Zowel het tijdschrift ‘Amnesty in Actie’ als de 

nieuwjaarskaartjes dragen sinds dit jaar het FSC-logo (Mixed 

Sources – uit duurzaam bosbeheer -  http://www.fsc.be/). 

Daarnaast wordt er gewerkt met duurzaam papier zonder dat 

daaraan een speciale meerprijs verbonden is.  

 

Het wit papier dat gebruikt is 100% gerecycleerd en voldoet 

aan het ‘Noorse Zwaan label’ en het  Europese ‘Blauwe Engel Label’. Het 

papier is niet gebleekt en bevat geen optische witmakers. Het gekleurde papier 

voldoet aan het FSC label. Wat de enveloppen betreft, werd er in 2009 gestart 

met deze te voorzien van het Europese Eco-label. 

Het tijdschrift ‘Amnesty in Actie’ wordt sinds 2008 ook 

verpakt en verzonden in een biologisch afbreekbare 

verpakking. 

 

In 2009 moest de dakbedekking van het Nationaal 

Secretariaat vernieuwd (wegens waterinsijpeling). Er is van de 

gelegenheid gebruikt gemaakt om de isolatielaag gevoelig te 

verbeteren naar 18 cm, waardoor we ook in aanmerking 

kwamen voor de daarvoor voorziene isolatiepremies. 

 

Er werd gevolg gegeven aan de eerder gedane ‘Electrabel Energy Audit’ en de 
aanbevolen ‘Quick Wins’ (kleine ingrepen met directe besparingen) werden 

uitgevoerd. Een voorbeeld: alle halogeenlampen zijn vervangen door of TL- of 

door LED-verlichting..  

 

Wat drinkwater betreft werd er in 2009 overgeschakeld op een waterdispenser 
aangesloten op de waterleiding. Er is dus geen vervoer van water en de 

bijhorende bidons meer nodig, er worden ook geen petflessen met bruiswater 

aangekocht.  

 

Om hygiënische redenen zijn we overgeschakeld op papieren handdoeken. Bij 
de keuze van de leverancier is – naast de kwaliteit/prijsverhouding - ook sterk 

rekening gehouden met het duurzaamheids- en milieubeleid van dat bedrijf en 

het toepassen van ethische codes. SCA kreeg van verschillende instanties (oa  

Innovest Strategic Value Advisors, World Business Council voor Sustainable 

Development, Ethibel) een positieve beoordeling. 

7. SOCIALE ASPECTEN 

 

7.1 VEILIGHEID OP HET NATIONAAL SECRETARIAAT 
Sinds 2009 beschikt het Nationaal Secretariaat over een veiligheid- en 

preventieadviseur met het geschikt getuigschrift, daarnaast zijn er vier 

personeelsleden met een EHBO-brevet, die elk jaar een opfrissingcursus 

volgen. 

Er werd ook dit jaar een evacuatieoefening gehouden, met nadien een 

debriefing en een aanpassing van de evacuatieprocedure op basis van de 

raadgevingen die uit de debriefing volgden.  
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Er is een nieuwe keuken geïnstalleerd, waarbij ook de elektriciteit aangepast 

werd aan de wettelijke veiligheidsnormen. De poetsvrouwen dragen nu sterke 

en geschikte schoenen voor hun taak; ook de medewerkers van logistiek dragen 

veiligheidsschoenen voor bepaalde jobs. 

 

7.2 WELZIJN OP HET NATIONAAL SECRETARIAAT 
Enkele nieuwe initiatieven die afgelopen jaar plaatsvonden: aan medewerkers 

die met de fiets hun woon- werkverkeer doen werd de service aangeboden 

kleine herstellingen aan de fiets op het werk te laten uitvoeren. 

De vergaderzaal werd grondig heringericht; opnieuw geschilderd, nieuwe 

informatieborden, aangepaste verlichting.., zodat het personeel in een 

aangename omgeving kan vergaderen en ook externe gasten in een mooiere 

omgeving kunnen ontvangen worden. 

Om onze logistieke medewerkers een aangenamere werkomgeving te bieden, 

werd een verharding aangebracht tussen het magazijn en de logistieke burelen; 

dit vergemakkelijkt in grote mate interne transporten. 

 

7.3 SOCIAAL OP HET NATIONAAL SECRETARIAAT 
Amnesty Vlaanderen wil ook op sociaal vlak een voorbeeldfunctie vervullen; 

enkele realisaties op dit vlak in 2009 zijn : 

- alle vrijwilligers tekenden een nieuwe vrijwilligersovereenkomst, n.a.v. 

de verhoging van de individuele onkostenvergoeding per dag (van 5 

naar 7 euro) 

- Amnesty werkte samen met het justitiehuis en stelden in 2009 vijf  

personen tewerk (in totaal 450 uren) voor een alternatieve straf op de 

dienst logistiek.  

- samenwerking met twee OCMW’s, waarvoor twee personen in art. 60 

statuut werden tewerkgesteld (statuut om langdurig werklozen zonder 

uitkering terug in orde te brengen op sociaal vlak) 

- medewerkers (zowel betaalde krachten als vrijwilligers) kregen een 

Excel vorming aangeboden (voor beginners of gevorderden) 

- de overeenkomst met een werkstudent (deeltijds leren – deeltijds 

werken) werd met een schooljaar verlengd 

 

Binnen de organisatie is er ook aandacht voor een aangepast loonbeleid; dit 

ligt op het niveau van de ngo-sector. De loonspanning tussen het laagste en 

het hoogste loonbarema ligt op 1.6. 

 

Enkele relevante gegevens over ons personeelsbestand per 31/12/2009 : 

 
Betaalde krachten : 
Aantal mannen 7 Aantal vrouwen 14 

20-30 jaar 2  3 

30-40 jaar 1  7 

40-50 jaar 1  3 

50-60 jaar 3  1 

 

Vrijwilligers : 
Aantal mannen 14 Aantal vrouwen 9 

20-30 jaar 2  0 

30-40 jaar 1  0 

40-50 jaar 1  1 

50-60 jaar 2  3 

60-70 jaar 4  3 

+70 jaar 4  2 

 

Stagiairs : 
In 2009 volgden 11 studenten een stage-opdracht bij onze organisatie 

(periodes wisselend van een week tot vier maanden). 
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