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VOORWOORD 
 
 
 
 
Beste Amnesty-activisten,  
 
Amnesty werd 50 jaar in 2011 en dat was te merken! In Vlaanderen 
maar ook in alle andere landen waar Amnesty aanwezig is, werd 
deze verjaardag aangegrepen om terug te blikken op het werk dat 
we samen al hebben verzet en om de batterijen op te laden om 
verder te doen. Amnesty blijft ook na 50 jaar nodig om wereldwijd te 
strijden tegen mensenrechtenschendingen.   
 
We willen jullie oprecht danken voor jullie inzet het afgelopen jaar. 
Bij het opstellen van dit verslag is nog maar eens gebleken hoeveel 
originaliteit, energie, optimisme en doorzettingskracht er schuilgaat 
in jullie vele acties. Jullie steun is één van de peilers waar wij als 
mensenrechtenbeweging op kunnen bouwen.  
 
Het is telkens een uitdaging om de veelheid aan acties van het 
voorbije jaar neer te pennen op een verteerbare hoeveelheid 
pagina's. Veel meer dan 'verplichte lectuur' wil dit duurzaamheids-
verslag een bron van inspiratie zijn voor iedere activist en 
sympathisant van onze beweging. Dit verslag wil ook een 
transparante kijk in onze 'interne keuken' bieden. Welke acties we 
met ons allen ondernomen hebben én tot welke resultaten die 
geleid hebben. Maar ook met welke uitdagingen en struikelblokken 
we in 2011 geconfronteerd werden.   
 
 

 
 
 
 
 
 

De verjaardag was zowel lokaal als 
nationaal een aanleiding om de 
banden tussen activisten onderling 
aan te halen, om feest te vieren, en 
om actie te voeren tegen 
schendingen. Het was een prachtig 
moment van verbondenheid. 
Amnesty toonde zich als een 
beweging van geëngageerde 
mensen die op verschillende 
manieren aan één zeel trekken, 
sommigen al jaren.  
 
Een verjaardag nodigt ook uit tot 
vooruitblikken. De kracht die we als 
beweging uitstraalden het voorbije 
jaar moeten we vasthouden. En om 

dat te doen moeten we mensen blijven aanspreken, met beproefde 
en nieuwe actiemethoden. Want de kracht van Amnesty schuilt in 
haar activisten.  
 
Veel leesplezier en tot binnenkort!  
 
Karine Vandenberghe  
 
Voorzitter  
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1. OVER DIT VERSLAG 
 
Dit verslag beschrijft activiteiten en resultaten die Amnesty 
International Vlaanderen realiseerde in het fiscaal en kalenderjaar 
2011. Het verslag werd opgemaakt in maart 2012 in voorbereiding 
van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op zaterdag 21 
april te Brussel. Dit verslag werd gebaseerd op de richtlijnen van 
GRI (Global Reporting Initiative) en draagt daarom de naam 
'Duurzaamheidsverslag'.  
Steeds meer grote bedrijven en collega-ngo’s hanteren ditzelfde 
internationale model dat niet enkel aandacht heeft voor de 
economische resultaten, maar ook voor de sociale- en 
milieuprestaties. 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, Amnesty 
International 
Kerkstraat 156, 
2060 Antwerpen –  
tel 03 271 16 16 of 
per e-mail: 
KarenM@aivl.be 

2. RAPPORTAGE ACTIVITEITEN & RESULTATEN  

2.1. INLEIDING 
 
De Vlaamse afdeling van Amnesty International kadert haar 
strategische en operationele keuzes binnen de plannen van de 
internationale en globale beweging. Dit is een bewuste en 
geëngageerde keuze om mee te werken aan de realisatie van ‘One 
Amnesty’, het internationale project om de doelstellingen, plannen 
en middelen van de globale Amnesty beweging beter op elkaar af 
te stemmen. Deze plannen kan u terug vinden op Mijn Amnesty of 
opvragen op het Nationaal Secretariaat. 
 
Daarnaast was het Vlaams Operationeel Plan 2010-2011 
geïnspireerd op duidelijke ambities en uitdagingen die zich zowel 
nationaal als internationaal laten voelen: Amnesty International 
Vlaanderen wil een 'STERKE IMPACTVOLLE CAMPAGNE 
BEWEGING' zijn. Het is niet mogelijk om over elke activiteit en 
realisatie van elke geleding van Amnesty Vlaanderen in detail te 
rapporteren. De hoogtepunten vindt u op de volgende bladzijden.  
 
Het volledige plan is in annex 2 te vinden.  
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2.2. DAG OP DAG RAPPORTAGE 
 
Een kleine greep uit de vele uiteenlopende activiteiten die in 2011 doorheen gans Vlaanderen werden georganiseerd. Elke activiteit had 
hetzelfde doel voor ogen: mobiliseren voor mensenrechten. 
 
 

 
14 januari  

Nieuwjaarsreceptie 
georganiseerd door de Raad 

van Bestuur van Amnesty 
International Vlaanderen. 

 
 

 
6 februari  

De Amnesty-groep Antwerpen 
organiseert een rommelmarkt 

ten voordele van Amnesty. 
 

 
 

 
11 februari 

Een Amnesty-groep uit 
Antwerpen organiseert een 

benefietquiz. 
 
 

 
18 februari 

De Amnesty-groep uit Oostende 
organiseert een quiz met als 

thema ‘armoede’. 
 

 
19 maart 

Een speciale briefschrijfactie 
voor de 50ste verjaardag in 

samenwerking met allochtone 
medewerkers, georganiseerd 
door de Amnesty-groep Gent-

Leiestreek. 

  
19 maart 

Een etentje ‘Columbus 
achterna’ door de Amnesty-

groep Oostende. 
 

 
24 maart 

Filmvoorstelling '25 degrés en 
hiver' in Antwerpen door het  
Vrouwenrechtenteam i.s.m. 

filmhuis Klappei. 
 

 
30 maart 

De Leuvense studentenkern 
houdt een briefschrijfavond, 

gevolgd door de documentaire 
‘Paradise Lost’. 

 

  
14 april 

Het Amnesty Landenteam Grote 
Meren heeft een persoonlijke 
ontmoeting met Pierre Claver 
Mbonimpa, mensenrechten-

activist in Burundi. 
 

 
17 april 

De Brusselse Amnesty-groep 
voert actie voor Sharif Omar. 

 

 
30 april 

De Amnesty-groep van 
Vosselaar organiseert een quiz. 

 

 
7 mei 

De Amnesty-groep van Hasselt 
verzorgt een info- en 

actiestandje in het Cultureel 
Centrum. Daar speelt die avond 
de voorstelling ‘de gehangenen’ 
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11 mei 

De Brusselse studenten vieren 
de 50ste verjaardag van Amnesty 

tijdens het festival 'Silent 
Stories'. 

 
 

 
12 mei 

De studentenkern Gent viert 
Amnesty’s 50ste verjaardag met 

een fuif en liveoptredens. 
 

  
13 mei 

De Amnesty-groep uit Brugge 
organiseert 

mensenrechtenwandeling en 
een schrijfactie. 

 

 
14 mei  

de groep in Lier toost op Open 
Doek. Karin Vandenberghe leidt 

de film ‘De Stand van de 
Sterren’ in. 

 

 
15 mei 

De Amnesty-groep in Melle 
toost met een 'botellon' op de 

vrijheid. 
 
 
 

  
16 mei 

In Westerlo en de 
Zuiderkempen vieren ze 50 jaar 
Amnesty met een 'kaas en wijn'- 

picknick in het park. 
 

 
16 mei 

Amnesty Overijse zet zijn 
activisten aan het schrijven met 

een groot schrijffestijn. 
 

 
16 mei 

Opglabbeek voert actie voor Hu 
Jia en Zeng Jinyan via een 

grote briefschrijfactie. 
 

 
17 mei 

De tentoonstelling 'Kunst en 
Armoede' van de Brugse 

kunstscholen i.s.m. Amnesty 
opent. 

 
 

 
19 mei 

In Gent bundelen alle lokale 
Amnesty-groepen hun krachten 

met een groot evenement in 
NTGent. 

 

  
21 mei  

In Nijlen zitten ze samen aan 
een grote koffietafel in 
samenwerking met de 

Wereldwinkel. 
 
 

 
21 mei 

De Amnesty-groep in Herentals 
viert met tal van activiteiten 
deze dag, ondermeer een 

fietstocht van 50 km. 
 

 
21 mei 

De Amnesty-groep van Temse 
gaat wandelen in het prachtige 

domein De Roomacker. 
 
 
 

  
22 mei 

Het conservatorium houdt een 
concert in de stadsschouwburg 

van Brugge voor de 50ste 
verjaardag van Amnesty. 

 

 
22 mei 

De Amnesty-groepen uit 
Merksem en Brasschaat gaan 
wandelen op de Kalmthoutse 

heide. 
 

 
25 mei 

Ook Mechelen toost op de 
vrijheid met een feestelijke 

receptie. De scholen doen mee 
door oa voor een streepje 
orkestmuziek te zorgen. 

 



7 - Amnesty International Vlaanderen - Werkjaar 2011 - Duurzaamheidsverslag 

 
28 mei 

Amnesty in Schilde voert actie 
voor Colombia met een 

receptie. 
 
 
 

 
28 mei 

De recent opgerichte Amnesty-
groep in As mag toosten op het 
gemeentehuis en probeert zo 

bekendheid te werven. 
 

 
 

 
29 mei 

Leuven zet Amnesty in de kijker 
met verschillende initiatieven, 

oa een theelichtjes actie tijdens 
het Wereldfeest. 

 

 
1 juni 

De Amnesty-groep in Opwijk 
toost op de vrijheid en vraagt 
aandacht voor Mohammad 

Sadiq Kabudvand, een 
Koerdisch journalist en activist. 

 
 

4 september 
De Amnestygroep van Heist-op-

den-Berg gaat op 
mensenrechtenwandeling. 

 

 
9 september 

De Amnesty-groep Gent-
Leiestreek organiseert een 

tentoonstelling met Vigdis De 
Cauter, Marie Ange, Lieven 

Nollet en Pierre Vandevivere. 
 

 
16 & 22 september 

Amnesty houdt een stille wake 
voor en - jammer genoeg- ook 
na de executies van Troy Davis 
aan het Brusselse Justitiepaleis 

  
18 september 

Traditiegetrouw organiseert de 
Amnesty-groep Gent een ontbijt 
met koffiekoeken, geschonken 

door bakkerij Edelweiss uit 
Gentbrugge. 

 
24 september 

De Amnesty-groep Brussel 
Vijfhoek organiseert zijn 1e 
algemene quiz voor jong en 

oud. 

 
25 september 

Amnesty in Lokeren zet een 
aperitiefconcert op touw : 

sappige verhalen opgeluisterd 
door muziek. 

 
28 september 

De studentenkern Gent slaat 
aan het quizzen in het infodorp 

van Student Kick-Off. 

 
1 oktober 

de Amnesty-groep Temse houdt 
haar 8ste algemene quiz. 

 
 

 
2 oktober 

Met de steun van de Stad Gent, 
kan de Amnesty-groep in Gent 

nogmaals vieren met een 
brunch. 
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9 oktober 

De Amnesty-groep Schelle 
wandelt mee met Fair Trade. 

 
15 oktober 

Amnesty in Herentals gaat aan 
het quizzen. 

 

 
20 oktober 

In Brugge probeert het Salon 
van het Testament je wegwijs te 

maken in de verschillende 
aspecten van ons erfrecht. 

 
 

 

 
10 november 

In Gent treedt het muzikale en 
grappige duo van Jummoo 

gratis op voor Amnesty 
International in de Arca. 

11 november 
Amnesty-groep regio Kortrijk 
organiseert n.a.v. Nationale 

Vrouwendag de tentoonstelling 
'verborgen zorgen' van het 
onderzoekscentrum van 
Marleen Temmerman, in 

Kortrijk.  

 
11 november 

In Genk vindt er een heus 
Amnesty-dansfeest plaats. 

 

  
19 november 

Het jaarlijkse Amnesty etentje in 
Brugge vindt haar inspiratie in 

de toost van 1961, met 
Portugese gerechten. 

 
27 november 

Amnesty in Heist-op-den-Berg 
bakt pannenkoeken tijdens de 

briefschrijfacties. 
 

 
6 december 

In Mechelen stelt men de 
bekroonde Iraanse film 'A 

separation' van Asghar Farhadi 
voor. 

 

 
8 december 

Feestelijke viering van de 
opening van het archief van 

Amnesty International 
Vlaanderen bij het Amsab-

Instituut voor Sociale 
Geschiedenis. 

 
10 december  

De Amnesty-groep in Temse 
houdt een filmavond 'También la 

lluvia'. 
 
 

 
10 december  

In Antwerpen kan men heerlijk 
internationaal proeven op het 
etentje georganiseerd door de 

lokale Amnesty-groep. 
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2.3. DE RESULTATEN VAN 2011 
1. STERKE  
 
Een sterke organisatie is een gezonde organisatie die zorg draagt 
voor haar ‘kapitaal’. Het voornaamste kapitaal van Amnesty 
International in Vlaanderen zijn de mensen die de organisatie vorm 
geven.  
 
Mensenrechten zijn universeel en daarom wil Amnesty International 
zowel wereldwijd als nationaal een democratische, inclusieve en 
open organisatie zijn.  
 
Het Steunpunt Actie Beweging, een adviesorgaan bij de Raad van 
Bestuur heeft samen met de Raad denkwerk verricht en een 
bevraging gedaan omtrent drempels voor activisten aan de 
besluitvorming. Het meest uitgelezen moment om te participeren 
aan democratische besluitvorming binnen onze organisatie is de 
Algemene Vergadering. In 2011 mochten we op 30 april 91 
deelnemers verwelkomen op de unieke locatie in de circusschool 
op te site van Tour & Taxis te Brussel.  
Het afleggen van rekenschap aan de beweging, en het sturen van 
het beleid inzake governance van onze internationale organisatie 
stond prominent op de agenda, mede door de vragen en 
bedenkingen over de ontslagvergoedingen aan voormalige 
internationaal secretaris-generaal Irene Khan en haar adjunct Kate 
Gilmore. Ook de voorbereiding van de standpunten van de 
Vlaamse afdeling van Amnesty op de Internationale Algemene 
Vergadering kwamen uitgebreid aan bod.  
De komst van de internationale secretaris-generaal van Amnesty, 
Salil Shetty kon bekoren: de groepen en activisten hadden de 
gelegenheid om de secretaris-generaal rechtstreeks aan te spreken 
over zowel organisatorische als inhoudelijke kwesties.  

 
Het Steunpunt Actie Beweging organiseerde een bevraging over 
de drempels die groepen en activisten ervaren om deel te nemen 
aan democratische besluitvorming van de vereniging. We kregen 
45 antwoorden op de online-bevraging die vooral bij Amnesty-
groepen werd gepromoot. Hoewel te beperkt om ruime conclusies 
aan te koppelen, blijkt dat direct contact tussen activisten en het 
Nationaal Secretariaat en/of de Raad van Bestuur een belangrijk 
kanaal voor inspraak is. De voornaamste drempel om deel te 
nemen aan de Algemene Vergadering is tijdsgebrek.  
Leden kregen begeleiding van een resolutiecommissie en een 
resolutiecoach om hun bezorgdheden te vertalen in een resolutie 
voor de Algemene Vergadering. Dit resulteerde in 2011 in acht 
resoluties. 
 
In 2010 realiseerden we samen met Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Limburg (ERSV) een diversiteits-
nulmeting. We hebben op basis van deze meting een strategie om 
met diversiteit om te gaan zowel op het Nationaal Secretariaat als 
bij de achterban, in samenwerking met gespecialiseerde partners. 
Een lid van de Raad van Bestuur, experte in diversiteit, voorzag 
twee vormingsmomenten voor de leden van de Raad van Bestuur: 
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één rond genderdiversiteit en één rond diversiteit in het algemeen. 
Daarnaast reikte ook het Internationaal Secretariaat van Amnesty 
een beleidsplan aan rond gender en diversiteit die een basis biedt 
voor ons werk terzake in 2012.  
Naast het Nationaal Secretariaat is er ook aandacht voor de 
vorming van de actieve achterban in deze materie. 

 In de dagelijkse praktijk blijft diversiteit een aandachtspunt 
voor het personeelsbeleid, bijvoorbeeld door de verspreiding 
van vacatures via allochtone kanalen en door aanpassing 
van de formulering.  

 Een allochtone stagiaire kreeg een taalbad Nederlands. 
 In de campagne rond de crisis in het Midden-Oosten en 

Noord-Afrika werd nagegaan of en hoe we de brug kunnen 
slaan met de diaspora in Vlaanderen.  

 Bewegingswerk: de groep met Koerdische activisten is nog  
steeds actief, en in Mechelen werd een nieuwe 
multiculturele groep opgestart. 
 

Elke zomer houden we een tevredenheidsenquête onder het 
betaald personeel. Zo peilen we naar het welzijn van het betaald 
personeel op het Nationaal Secretariaat én krijgen we zicht op de 
nog niet geïdentificeerde werkpunten Deze tevredenheidsmeting 
past in het grotere geheel van plannings-, functionerings- en 
evaluatiegesprekken. Sinds 2010 werken we met een anonieme 
vragenlijst, waarin we 3 categorieën van vragen onderscheiden: 

o Betrokkenheid, jobinhoud & motivatie 
o Samenwerking, communicatie & leiderschap 
o Arbeidsomstandigheden  

De resultaten waren positief, kleinere aandachtspunten zoals 
duidelijke afspraken rond thuiswerk hebben we verder besproken 
op de jaarlijkse 'denkdag' van het betaald personeel. 
 
In 2011 had Amnesty ook aandacht voor collectieve training en 
vorming voor de medewerkers op het Nationaal Secretariaat. 

Amnesty heeft twee lunchlezingen gehouden, die openstonden voor 
de medewerkers en activisten.  

 Activiste Wendy Van Dyck hield in januari een lezing over 
haar reis naar Colombia en het dossier van de 
vredesgemeenschap van San José de Apartadó.  

 Ex-voorzitter Willy Laes gaf op 31 maart 2011 een 
uiteenzetting over de geschiedenis van Amnesty 
(International/Vlaanderen).  

De lezingen werden telkens bijgewoond door een 20-tal personen 
(mix secretariaatsvrijwilligers, stagiaires, betaalde krachten). 
 
Op zaterdag 7 mei vond een introductiecursus plaats onder de 
vorm van een brunch (ABC-cursus). Veertien deelnemers -zowel 
nieuwe medewerkers van het Nationaal Secretariaat als activisten - 
volgden de inleiding op de mensenrechten, werking van Amnesty 
en een interactieve oefening. De respons was zeker positief, alleen 
was er onvoldoende tijd voor het workshopgedeelte. 
 
Teneinde het relatiebeheer met onze activisten en sympathisanten 
te verbeteren hebben we intensief gewerkt aan het omvormen van 
de huidige database naar een meer gebruiksvriendelijke en 
performante database (via Open Sourceprogramma Civi_CRM). In 
2012 zal dit in gebruik worden genomen.  
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Naast het menselijk kapitaal zijn ook financiële middelen 
onontbeerlijk om onze ambities waar te maken: niet enkel nationaal,  
maar ook globaal. (zie ook 5. Economische Aspecten) 
 
Naar aanleiding van de berichtgeving over de hoge vergoedingen 
uitbetaald aan Irene Khan, de voormalig secretaris-generaal van 
Amnesty International kregen wij beduidend minder giften en 
hebben wij in de zomer de inkomstenbegroting voor 2011 verlaagd. 
Een aantal meevallers hebben er echter voor gezorgd dat het 
eindresultaat voor particuliere schenkingen toch nog 3,8 % hoger 
uitkomt dan de bijgestuurde begroting en dus minder dan 1% lager 
ligt dan de initiële begroting. Deze inkomsten bereiken opnieuw het 
niveau van 2010.  
Permanente opdrachten maken een belangrijk deel uit van de 
inkomsten van Amnesty. De berichtgeving n.a.v. de betalingen aan 
Irene Khan heeft vooral hierop een weerslag gehad en vormt 
samen met een lagere werving van nieuwe structurele schenkers 
de reden voor een daling van deze inkomsten.  
Dankzij een grote gift van 26.000 euro eindigden de spontane giften 
wel opnieuw boven begroting.  
Via de website kan men nog steeds, dankzij de samenwerking met 
‘ikwilhelpen.be’, een gift overmaken met een betaalkaart en via een 
beveiligde verbinding. Deze inkomstenpost blijft ook in 2011 relatief 
klein maar enkele acties zorgden in december 2011 voor een 
stijging van 40% t.o.v. de online inkomsten in december 2010.  
De direct mailings deden het na tegenvallende inkomsten na de 
mailing in de maand maart opvallend goed en maken nog steeds 
zo’n 10% van de opbrengsten uit. Het is vooral het aantal 
aangeschreven personen dat elk jaar afneemt. 
Dat positieve resultaat voor particuliere schenkingen in 2011 komt 
vooral door de uitbetaling van een extra groot aantal legaten. 
Steeds meer mensen nemen Amnesty International op in hun 
testament om ook als ze er niet meer zijn iets te kunnen betekenen 
voor de mensenrechten.  

Amnesty steunen kan nog op erg veel manieren. Zo heeft men ook 
de mogelijkheid om afstand te doen van rente ten voordele van 
Amnesty. Dit kan men doen wanneer men spaart via de 
Triodosbank. Deze spaarders gaven in 2011 ongeveer evenveel 
als in 2010. Die inkomsten lagen dan ook in lijn met de begroting. 
 

 
Via Amnesty-groepen, wereldwinkels en het ‘vlambassadeurs-
project’ verkoopt Amnesty kaarsen en wenskaarten. De omzet van 
2011 lag een stuk lager dan in 2010.  
 
Verder kreeg Amnesty ook sponsoring in natura, namelijk 
hardware voor videoconferenties van Amnesty International 
Nederland. 
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Door onze eindejaarscampagne blijft december de belangrijkste 
periode wat betreft het genereren van inkomsten voor de 
organisatie. Centraal in deze campagne staat de oproep om 
Amnesty financieel te steunen door een kaars te kopen of een gift 
te doen. Alle acties en zichtbaarheidinitiatieven gaven het financieel 
resultaat van de maand december een positieve boost. 
Amnesty-groepen bouwden naar jaarlijkse gewoonte honderden 
verkooppunten in gans Vlaanderen op. Daarnaast verkochten ook 
Oxfam wereldwinkels kaarsen en kerstkaarten. Bovendien 
creëerden 112 gemeenten (waarvan vijf voor de eerste keer) en 20 
bibliotheken in Vlaanderen zichtbaarheid ter plaatse. Ze maakten 
daarvoor gebruik van vlaggen, spandoeken, terraskaarsen, 
fototentoonstellingen en artikels in gemeentebladen. 
 

 
 
Het beeld van de campagne was ook dit jaar in Vlaanderen 
hetzelfde als in het Franstalige landsgedeelte. Air, het 
reclamebureau, bedacht een campagnebeeld dat draaide om 
vrijheid van meningsuiting. Naast affiches waren er opnieuw 

luciferdoosjes. Wie een kaars kocht kreeg er een doosje lucifers bij. 
Elke lucifer symboliseerde een tralie, door de lucifer te nemen kon 
je Liu Xiaobo, de Chinese Nobelprijswinnaar bevrijden. Met een 
solidariteitsactie voor Liu Xiaobo en de Zimbabwaanse 
vrouwenbeweging WOZA kon iedereen zelf in de pen kruipen. 
Affiches, een tv-spot (op VT4 en VijfTV), metro affichage, banners 
en advertenties ondersteunden deze mediacampagne.  
Onze Franstalige collega’s lanceerden hun ‘campagne bougies’ 
reeds op 14 november, dit bracht ook aan onze kant van de 
taalgrens media-aandacht op. 
 

De actie op 9 december, waarbij drie slachtoffers beknot in hun 
vrijheid van meningsuiting geprojecteerd werden op de gevel van 
de Koninklijke bibliotheek in Brussel leverde jammer genoeg geen 
persaandacht op. Toch was het een bijzonder mooi moment waarbij 
een tiental activisten een wake hielden onder de geprojecteerde 
beelden. Naar aanleiding van de Internationale Mensenrechtendag 
hielden activisten in de rest van de wereld soortgelijke acties. 
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2. IMPACTVOLLE 
 
De visie van Amnesty International is een wereld waarin alle 
mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen. Amnesty wil 
tastbare resultaten boeken, wil relevant zijn. Daarom dienen we 
onze impact te meten, te rapporteren aan elkaar en onze krachten 
te bundelen met die van onze partners. We gaan op zoek naar de 
unieke sterktes van Amnesty in Vlaanderen en binnen de globale 
Amnesty beweging. Maar uiteraard is niet alles te vatten in 
tijdsgebonden, haalbare, meetbare resultaten en zullen onze 
ambities soms ook verder reiken. Een ingesteldheid die 
mensenrechtenactivisten niet vreemd is. 
 
Impact meten 
Berichtgeving over Amnesty-onderzoek en -acties in de media is 
één van de meest belangrijke kanalen om de publieke opinie en 
beleidsmakers te informeren en beïnvloeden. 
Amnesty Vlaanderen is intussen geabonneerd op de knipseldienst 
Mediargus in plaats van Auxipress. Een analyse van de artikels uit 
de geschreven pers is ondertussen voltooid voor de periode 2009 - 
2011. We bekijken ondermeer hoe prominent Amnesty aan bod 
komt en in het kader van welke thema’s. Opvallend is dat klassieke 
Amnesty-thema’s zoals de doodstraf en vrije meningsuiting het 
goed doen. In 2011 pikten kranten ook vaak Amnesty-berichten op 
gerelateerd aan de revoluties in het Midden-Oosten en Noord-
Afrika. 
 
Internationaal publiceerde Amnesty in 2011 enerzijds een interne 
analyse over de impact van lokaal activisme en anderzijds ook 
een toolkit, zowel voor het Internationaal Secretariaat als voor 
Amnesty-secties om zelf de impact te meten van hun activiteiten. 
Het eerste bevatte weinig nieuwe inzichten voor ons. In mei volgde 
een medewerker van het Nationaal Secretariaat een opleiding over 

het gebruik van de toolkit te Londen. Deze zal vervolgens in 2012 
gebruikt worden op het Nationaal Secretariaat.  
 
Positionering 
In aanloop naar het nieuwe beleidsplan (2012-2013) wou Amnesty 
International Vlaanderen haar actieve achterban beter leren kennen 
en zelf aan het woord laten. Hoe kijken zij naar Amnesty 
International, wat vinden zij belangrijke thema's en actietechnieken, 
hoe evalueren zij onze communicatiemiddelen ? 
Een online bevraging, opgesteld samen met professionele partner 
Ethicom in het najaar van 2011 moest hier inzicht in brengen. 895 
personen namen deel aan de bevraging. De meerderheid (63%) 
was bereid de lange versie van de enquête in te vullen. 
De werking van Amnesty werd in het algemeen positief 
geëvalueerd. Het resultaat zal als inspiratiebron dienen voor onze 
communicatie, maar kan geen basis vormen voor fundamentele 
keuzes omdat de meningen in de bevraging niet voldoende 
uitgesproken waren.  
 
Amnesty International 50 jaar - De strijd gaat voort! 
Op zaterdag 28 mei 2011 vierde Amnesty International 50 jaar 
activisme. Een uitgelezen moment om zichtbaarheid te genereren. 
We hebben de 50ste verjaardag in de eerste plaats aangegrepen om 
onze brede bestaande actieve achterban te bedanken en te her-
enthousiasmeren voor de mensenrechtenstrijd. Deze mensen 
vormen het hart en de kracht van Amnesty.  
De verjaardag was ook de gelegenheid om de inhoud van ons werk 
onder de aandacht van het brede publiek te brengen. We toonden 
ons als een organisatie die respect eist voor alle mensenrechten, 
een beweging van activisten die opkomen voor eigen en 
andermans rechten en die resultaten boekt. Op die manier wilden 
we ook nieuwe mensen inspireren om zich te engageren.  
De crisis n.a.v. de uitbetalingen aan voormalig secretaris-generaal 
Irene Khan, heeft ons ertoe gebracht onze doelstelling om nieuwe 
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activisten aan te trekken minder prioriteit te geven, en meer te 
focussen op onze bestaande achterban. We hebben erover 
gewaakt om in al onze activiteiten en communicatie sterk de nadruk 
te leggen op de inhoud van ons werk en de bijdrage van onze 
vrijwilligers, en ons beperkt budget op een heel verantwoorde 
manier te spenderen.  
 
Centraal in onze verjaardagscampagne stonden de mensen 
waarvoor we opkomen: de individuen die in gevaar zijn en die bij de 
feestelijkheden niet aanwezig kunnen zijn omdat hun rechten 
geschonden werden. Daarom hebben we ook gekozen voor de 
slogan “De strijd gaat voort!”. 

 
Amnesty Vlaanderen wou haar 
verjaardagsactiviteiten graag 
in een wereldwijde 

verjaardagscampagne 
inbedden. Omdat de 
communicatieplannen van het 
Internationaal Secretariaat te 
lang op zich lieten wachten, 
hebben we beslist om samen 
met onze Franstalige collega’s 
een eigen campagne uit te 
werken. Deze concentreerde 
zich in de maanden mei en 

juni en werd volledig samen vorm gegeven in samenwerking met 
ons communicatiebureau air. Waar mogelijk hebben we wel nuttig 
materiaal dat door het Internationaal Secretariaat of andere secties 
werd aangeleverd voor 28 mei nog ingezet.  
Om de afwezige slachtoffers van mensenrechtenschendingen te 
vertegenwoordigen, hebben we gekozen voor het krachtige 
symbool van de lege gele stoel. De lege gele stoel vormde de rode 
draad doorheen al onze jubileumactiviteiten. Dit is een gekend en 

krachtig beeld geworden. Liu Xiaobo kreeg een lege stoel tijdens de 
Nobelprijsceremonie, en tijdens het Berlijnse Filmfestival stond er 
een voor de Iraanse regisseur Jafar Panahi. De lege stoelen 
werden ook gebruikt in bibliotheken, openbare pleinen, 
gemeentehuizen, universiteiten, het openbaar vervoer, 
theaterzalen, …. Onze Franstalige collega’s plaatsten zelfs een 
lege stoel met het portret van Zarganar in een plenaire zitting van 
het Waalse parlement in mei. Ook op de verjaardagsviering in het 
Brussels Warandepark op 28 mei kwam de gele stoel terug.  
Tijdens al onze verjaardagsactiviteiten stonden 50 individuen of 
groepen van individuen centraal voor wie we ook effectief actie 
voerden.  
Om de geschiedenis van Amnesty te gedenken en onze vrijwilligers 
te bedanken, kozen we voor de toost op de vrijheid en de 
mensenrechten, als herinnering aan het ontstaansverhaal van 
Amnesty. Onze slogan “De strijd gaat voort” verbond de 
verschillende elementen. Het idee van de toost op de vrijheid en de 
mensenrechten is internationaal door minstens 63 secties 
overgenomen. Zo heeft onze kleine Vlaamse sectie haar steentje 
bijgedragen aan het samenbrengen van talloze activisten in de 
wereld op 28 mei, in een echte “One Amnesty”-geest. 
 
De jubileumviering had 3 pijlers: 

- Lokale activiteiten waarin 50 groepen in 50 gemeenten een 
toost zouden uitbrengen en één van onze 50 individuen 
centraal stellen ( het uiteindelijke aantal groepsactiviteiten 
doorheen het land was een veelvoud van 50); 

- Communicatiecampagne in de maand mei; 
- Op 28 mei vierden we het jubileum met een toost in het 

Warandepark waar alle Belgische activisten uitgenodigd 
waren.  

 
De campagne ging van start op donderdag 28 april met een 
persconferentie in de Ancienne Belgique in Brussel. Milow speelde 



15 - Amnesty International Vlaanderen - Werkjaar 2011 - Duurzaamheidsverslag 

er voor een lege zaal, gevuld met honderden gele stoelen met 
daarop de foto van een individu in gevaar. Tijdens deze aftrap 
stelden we ook de plannen van de groepen voor aan de pers, wat 
resulteerde in online persaandacht en regionale media-aandacht 
voor de groepsactiviteiten achteraf. 
 

 
 
50 Groepen toosten 50 keer (en veel meer) 
In de loop van mei en juni plaatsten meer dan 93 groepen of 
individuele activisten  ‘onze strijd’ in de schijnwerpers. Geïnspireerd 
door de twee Portugese studenten die een toost uitbrachten op de 
vrijheid en waarmee het allemaal begon 50 jaar geleden werden 
lokale toosts georganiseerd op de vrijheid en op de mensenrechten. 
Tijdens deze activiteiten werd de aandacht gevestigd en actie 
gevoerd voor een specifiek individu in gevaar. Zij gaven een 
menselijk gezicht aan de strijd voor de mensenrechten. De groepen 
ontvingen een gele stoelhoes, een portret en achtergrondinformatie 
over deze individuen en ook een petitie. Elke deelnemende groep 
kreeg ruimte op een speciale website om filmpjes, foto’s en 

getuigenissen te plaatsen. Deze 
website was gelinkt aan onze nationale 
website. Een aantal van onze 
groepsactivisten werkten ook mee aan 
een gefilmde getuigenis over hun 
engagement. 
 
In België werden minstens 175 toosts 
in minstens 86 gemeenten uitgebracht. 
De respons van groepen was erg 
positief en een aantal groepen werkten 
nog later in het jaar verder rond hun 
individu. Ook Team 50, een sportief 
vrijwilligersinitiatief, kende succes met 
hun oproep om gesponsorde 
sportactiviteiten ten voordele van 50 
jaar Amnesty te organiseren. Er werd 
gefietst, gewandeld en gelopen. Geert 
Hoste droeg zijn steentje bij aan de 
Amnesty-ploeg tijdens de 10 Miles van 
Antwerpen. 
 
Het allerbelangrijkste: voor een aantal 
van de mensen waarvoor we actie 
gevoerd hebben, kregen we in de 
voorbije maanden goed nieuws-
berichten. Een greep uit het goede 
nieuws: Alekseii Sokolov uit Rusland 
werd vrijgelaten eind juli, de Birmese 
gewetensgevangene en komiek 
Zarganar is op vrije voeten sinds 12 
oktober en in een aantal zaken waar 
straffeloosheid heerste werd ook 
vooruitgang geboekt.  
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Communicatiecampagne “De strijd gaat voort” 
De 50ste verjaardag was een aanleiding om het overkoepelende 
verhaal van Amnesty International als beweging van activisten die 
opkomen voor alle mensenrechten onder de aandacht van de 
media te brengen. De respons was uitgebreid, ook in media die 
traditioneel minder aandacht aan ons werk besteden. Via die 
kanalen bereikten we met onze verjaardag een breder publiek dan 
normaal. Hoogtepunten uit ons perswerk in de aanloop naar 28 mei 
(en erna) waren zeker de uitzending van de BBC-documentaire 
'When they are all free' op Canvas, de aflevering van Koppen 
waarin ons werk aan bod kwam, de speciale 50ste 
verjaardagspagina’s in De Morgen op 28 mei en de talloze artikels 
die in de regionale pers aan de lokale verjaardagsactiviteiten gewijd 
werden. De interesse van de media en de aandacht die zij 
besteedden aan onze verjaardag overtrof onze verwachtingen. 
Regelmatig bleek echter dat Amnesty nog werk heeft om duidelijk 
te maken dat ons werkveld alle mensenrechten bestrijkt en zich niet 
beperkt tot de doodstraf en politieke gevangenen. Er verschenen 
zo’n 45 artikels en reportages rond de verjaardag van Amnesty.  
 
Ook in ons reclamemateriaal stonden de individuen centraal die de 
feestelijkheden niet konden bijwonen- en dit zowel in de TV-spots 
als in de gedrukte advertenties en de online banners. De 4 TV-
spots draaiden telkens rond 1 persoon die niet aanwezig kon zijn: 
Anna Politovskaja, Wanda Lee, Franklin Brito, MieMie. Ze werden 
op de VRT getoond en online gebruikt. Ze werden bekroond met 
een zilveren award in de Europese wedstrijd Eurobest. 
Voor de radiospot engageerden Piet Goddaer (Ozark Henry), Dani 
Klein (Vaya Con Dios) en Axl Peleman zich om ter gelegenheid van 
onze 50ste verjaardag mensenrechtenschendingen op hun eigen 
persoonlijke manier onder de aandacht te brengen. In de weken 
voorafgaand aan 28 mei, hebben we onze zichtbaarheid met een 
minimum aan fondsen zo groot mogelijk gemaakt door een actieve 
zoektocht naar gratis mediaruimte. Bij radio en televisie hadden we 

hiervoor meer succes dan bij de gedrukte pers, waar we uiteindelijk 
geen advertenties hebben kunnen plaatsen. Vrt, Q-Music en Joe 
FM gaven ons gratis nationale TV- en radioruimte in de aanloop 
naar 28 mei. Daarnaast konden we zelf bijna de helft van de 
Vlaamse vrije radio-frequenties overtuigen om onze spots uit te 
zenden (156 frequenties). Een mooi bereik voor een minimaal 
budget. 
Affichage gebeurde via ons regulier affichenetwerk. Daarnaast 
contacteerden we steden en gemeenten, bibliotheken, culturele 
centra en theaters wat ons 
bijna 100 extra plaatsen 
opleverden waar onze 
affiches en flyers werden 
gebruikt en een 20-tal gele 
stoelen met portretten 
werden geplaatst. 
Verder organiseerde air via 
hun mediapartner Initiative 
ook nog gratis reclameruimte. 
Die bestond uit 2 weken 
gratis affichage via het 
BlackBox-netwerk 
(krantenwinkels), online 
bannering ter waarde van 
3.500 euro via Beweb 
gedurende 2 weken en 1 
week indoor-reclame via 
grote Euromobile panelen in 
de Louisagalerij (TV-spots). 
Door samen te werken met de Franstalige collega's konden we ook 
de productiekosten voor het communicatiemateriaal delen. Air 
zorgde er opnieuw voor dat niet alleen zijzelf, maar ook een aantal 
partners gratis voor Amnesty werkten (bv. radiostudio, studio TV-
spot, ..).  
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Op onze Amnesty-website werd uitgebreid aandacht besteed aan 
de 50ste verjaardag: 40 eigen website pagina’s, waarvan 25 
pagina’s met acties voor 25 individuen. Een aantal van de 
inhoudelijke pagina’s rond onze geschiedenis en ons activisme 
werden ook herwerkt en bewaard. Onder de digitale tijdslijn die 
gebaseerd werd op materiaal van Amnesty Nederland is een mooie 
blijvende verrijking van onze site. 
De algemene AI50-campagne-pagina’s scoorden goed online. De 
petities op de overzichtspagina werden veel bekeken, maar in 
verhouding werden er weinig handtekeningen verzameld.  
 
Groepenmozaïek en –blog: 22 Vlaamse groepen bezorgden een 
foto van hun groep met gele stoel en informatie over hun acties, die 
samen met foto’s van Franstalige groepen op www.amnesty.be 
geplaatst werden. Samen vormden ze een mozaïek die een beeld 
gaf van de vele groepsactiviteiten die georganiseerd werden. De 
webverantwoordelijken van de 2 secties hebben zelf alles online 
gezet omdat de toepassing ontwikkeld door air te moeilijk was om 
dit door onze groepen te laten doen. 
 
Onze 50ste verjaardag was een erg ‘dankbaar’ onderwerp voor 
Facebook omdat er veel beschikbaar materiaal was en veel 
reactie-mogelijkheid. We hebben merkelijk meer reacties gekregen 
op posts rond 27 en 28 mei. Populaire onderwerpen waren: 
filmpjes, foto’s en goed nieuwsberichten.  
We postten 18 filmpjes op Youtube (4 TV-spots, 14 getuigenissen). 
Meest bekeken werden de spots met BV Ann Van Elsen (3.876 
keer) en deze met Wanda Jean Allen (2.274 keer). Getuigenissen 
van onze activisten zijn zeer weinig bekeken in verhouding tot de 
(vrijwillige) tijdsinvestering, maar kunnen later nog gebruikt worden. 
 
In 'Amnesty in Actie' en onze digitale nieuwsbrief kwam de 50ste 
verjaardag natuurlijk ook aan bod met o.a. een historische 

fotoreportage, aandacht voor de vele activiteiten overal in het land 
en actie-oproepen voor onze petities. 
 
Op 28 mei vierden we onze verjaardag samen met de Franstalige 
Amnesty-sectie in het Warandepark in Brussel. Centraal tijdens dit 
feest stonden de individuen en het thema “De strijd gaat voort”.  
De bedoeling van het evenement was om zowel onze activisten te 
bedanken met een feestmoment als ons werk via de media onder 
de aandacht van de Belgische bevolking te brengen. Een grootse 
feestdis met 50 gele stoelen met de portretten van zij die er niet bij 
konden zijn, gevolgd door Sven Pichal en Laurent Deutsch die hun 
namen voorlazen vormde de pakkende start van onze 
verjaardagsviering in het park. In het tweede deel stonden de 
activisten centraal die voor hen opkomen: zo’n 500 sympathisanten 
zakten af naar Brussel. Samen schaarden we ons rond de tafel en 
de portretten om te toosten op de mensenrechten en de vrijheid. 
Een memorabel moment voor wie er bij was. De toost in Brussel 
was er één van de 63 wereldwijd. Van Togo tot Parijs werd op 28 
mei het glas geheven op de mensenrechten en de vrijheid. Ook de 
persaandacht was groot, zowel van radio en TV als in kranten en 
online media: het VRT journaal, VTM Nieuws, VRT radionieuws, 
Belga, DS.be met een fotoreportage, Q-Music en Joe FM, Radio1 
de ochtend, de redactie.be, Het Laatste Nieuws, Metro, De Morgen, 
De Standaard; ze brachten allemaal verslag uit. 
De actiestand in het park trok ook veel bezoekers, we zamelden in 
totaal 1.852 handtekeningen voor de 10 petities die we aanboden. 
De nieuwe verjaardagskaars werd verkocht op onze stand. 
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De dag werd gepresenteerd door Sven Pichal (radio 1) en Laurent 
Deutsch, die net als alle artiesten vrijwillig voor Amnesty optraden 
en onze activisten een motiverende namiddag bezorgden. De Stad 
Brussel stelde niet alleen uitzonderlijk de locatie van het 
Warandepark open voor onze festiviteiten, maar heeft ook 
financiële steun geboden. Ook voor de logistieke en technische 
ondersteuning konden we op de goodwill en speciale tarieven van 
een aantal partners waaronder Nuit Blanche rekenen. 
 
Samenwerking met partners 
Voor Amnesty is samenwerking met partners een belangrijk 
instrument om de doelstellingen te bereiken. Enkele voorbeelden 
van partners op nationaal niveau zijn Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen, het Roze Huis en PEN Vlaanderen.  
 

Zichtbaarheid 
Naast lobbywerk en perswerk biedt ook online communicatie 
Amnesty International de mogelijkheid mensen snel te informeren, 
te mobiliseren en zodoende impact te generen over een bredere 
waaier van thema's dan de prioritaire campagnes. In 2011 werd de 
huidige website is aangepast zodat hij sneller en makkelijker 
consulteerbaar is via mobiele toestellen. De applicatie AiCandle 
werd gepromoot voor mobiele toestellen. 
Via onze website www.aivl.be bereikten we in 2011 volgende 
resultaten: 

 Geregistreerde gebruikers actief in 2011: 1.623 
 Geregistreerde groepsleden Mijn Amnesty: 312 
 Aankopen via webshop: 53 
 Online giften: 99 (6.870, 50 euro) 
 Website bezoeken: 140.541 
 Paginaweergaves: 672.790 
 Pagina's/bezoek: 4,79 
 Gemiddelde tijd op site: 00:04min: 46sec 
 Nieuw bezoekerspercentage: 59,42% 

 
Er zijn vier inhoudelijke nieuwsbrieven: Amnesty Nieuwsbrief, 
Focus op Vrouwen, Spoedactie Nieuwsbrief en Mensenrechten in 
Israel en Palestina. Deze worden via de site verzonden. 
Het aantal abonnees op 22 maart 2012: 

 Amnesty nieuwsbrief: 16.136 
 Spoedactie Nieuwsbrief: 1.255  
 Focus op Vrouwen: 483  
 Nieuwsbrief Mensenrechten in Israël en Palestina: 781 

 
Amnesty International Vlaanderen is actief op diverse sociale 
netwerken. Onder meer op Facebook en Twitter, LinkedIn, 
Posterous, Blogger,… Het Nationaal Secretariaat onderhoudt deze 
profielen. 
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Facebook (op 8 maart 2012):  
 2.023 fans 
 Gemiddeld bereik per week : 1.694 unieke personen 

Twitter (op 8 maart 2012) 
 2.335 Followers  
 1.849 Tweets 
 Klout-score: 40 (Verklaring: "You are a Networker. You 

know how to connect to the right people and share what's 
important to your audience. You generously share your 
network to help your followers. You have a high level of 
engagement and an influential audience") 

 
Ook evenementen georganiseerd door partners zoals het Open 
Doek filmfestival te Turnhout dragen bij tot de zichtbaarheid van 
ons mensenrechtenwerk. Gezien de vele activiteiten in mei naar 
aanleiding van de 50ste verjaardag van Amnesty, werkten we in 
2011 geen grootse actie of communicatie uit specifiek voor Open 
Doek. We behielden wel onze visibiliteit ondermeer via een filmspot 
en in de programmabrochure. We organiseerden op zondag 1 mei 
een speciale Amnesty-avond met groepsleden uit Turnhout en 
andere Kempische groepenrm. Die avond speelden drie films over 
Colombia, waarvan één ingeleid werd door de Amnesty Colombia-
expert. Voor elke film werden bovendien twee Amnesty-trailers 
vertoond. Op de toost na de film was er jammer genoeg weinig 
volk. Na de films werd er actie gevoerd voor Colombia 
(respectievelijk 350 handtekeningen) en voor een Iraanse cineast 
(626 handtekeningen).  
 
Een ander evenement vond plaats op 20 december. Die avond 
organiseerde Stephan Galon (Belgavox) een concert in het teken 
van de solidariteit in de AB te Brussel. Het project kreeg de naam 
'Together'. Grote namen als Axelle Red, School is Cool en Daan 
stonden op het podium. Samen met onder meer Oxfam en 
Greenpeace ondersteunde Amnesty International dit project. Er 

werden extra inspanningen gedaan zodat ook mensen die in 
armoede leven mee konden genieten van het concert. Amnesty 
was daarnaast ook aanwezig met een actie voor WOZA (Women of 
Zimbabwe Arise). 
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3. CAMPAGNE 
 
Amnesty International combineert al bijna 50 jaar degelijk 
onderzoek naar mensenrechtenschendingen met de wereldwijde 
mobilisatie van activisten. Het werkterrein van Amnesty omvat anno 
2011 alle mensenrechten, maar ons campagnewerk concentreert 
zich wereldwijd op volgende strategische thema's: 
 
MENSENRECHTENSCHENDINGEN DIE MENSEN ARM MAKEN 
EN HOUDEN. 
'Demand Dignity' Campagne 
In 2011 heeft Amnesty zich minder actief ingezet op Millennium 
Development Goals (MDG’s). Het sleuteljaar voor MDG’s was 
2010, in 2011 werden geen specifieke acties –lobby of publiek- 
voorzien. De focus van moedersterfte verschoof naar seksueel 
geweld. In 2011 werd een prachtige solidariteitsactie opgezet met 
vrouwen in Nicaragua om de straffeloosheid van seksueel geweld 
aan te klagen.  
Amnesty heeft sinds het begin van de 'Demand Dignity' campagne 
aangeklaagd dat mensen in sloppenwijken erg kwetsbaar zijn voor 
mensenrechtenschendingen allerhande: beperkte toegang tot 
onderwijs, slechte sanitaire voorzieningen, grote 
veiligheidsproblemen, maar vooral de tergende onzekerheid over 
hun huisvesting. Ze kunnen immers geen rechten doen gelden op 
hun woningen en worden van de ene dag op de andere op straat 
gezet, zonder consultatie, zonder compensatie, zonder alternatieve 
huisvesting. Daarom zet Amnesty in de eerste plaats in op het 
verhinderen van gedwongen uithuiszettingen. De Amnesty-
studentenkernen werkten hier actief aan mee door schrijfacties en 
er werd een mooie webpagina aangemaakt 'Stop de bulldozer'. De 
acties van Amnesty hadden resultaat. In Ghana kondigde de 
president aan dat gedwongen uithuiszetting in een sloppenwijk in 
Accra niet langer aan de orde is. In Port Harcourt, Nigeria, waar we 

al eerder actie voerden is de dreiging voor sommige wijken 
aanzienlijk verminderd. In andere wijken blijft de situatie van de 
bewoners precair. En dat duurt ook na de uithuiszetting voort: vele 
inwoners van Njemanze, de wijk die in 2009 werd ontruimd, zitten 
nog steeds zonder onderdak, zonder werk, zonder sociale 
voorzieningen. Amnesty Vlaanderen maakt deel uit van het 
Amnesty Rapid Response netwerk, een netwerk van verschillende 
Amnesty secties die zich engageren om bij dreigende 
huisuitzettingen zeer snel actie-oproepen te lanceren om de 
uithuiszettingen te verhinderen. 
 
Armoede in België – lokale pilootprojecten 
De samenwerking van de pilootgroepen met lokale 
armoedeverenigingen heeft in 2011 geleid tot mooie momenten. In 
Brugge gaat die samenwerking al een aantal jaren terug en 
resulteerde ze in dialoogcafés met verschillende verenigingen en 
de stad Brugge. Herentals werkte intens samen met 
armoedeverenigingen, ook naar aanleiding van de 50ste verjaardag 
van Amnesty. In Gent leidde de samenwerking tot een succesvol 
benefietconcert van Kommil foo op 19 mei. De opkomst was groot. 
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De invalshoek in deze werking was 'actieve participatie': vanuit 
dialoog en partnerschap met lokale armoedeverenigingen 
gezamenlijk initiatieven proberen nemen. Naast bovenvermelde 
geslaagde initiatieven werden ook een aantal pijnpunten 
blootgelegd: capaciteit op het secretariaat om dit inhoudelijk te 
ondersteunen en het gebrek aan internationaal materiaal en 
richtlijnen om dit te doen, de zoektocht naar de meerwaarde van 
Amnesty voor organisaties die op hun terrein al erg vertrouwd zijn 
met lobbywerk en acties, het spanningsveld dat Amnesty ervaart  
als de vraag vanuit armoedeverenigingen komt om eisen te 
ondersteunen waar Amnesty geen vastomlijnde posities over 
inneemt, de energie die het vraagt van de groepen om dit op te 
volgen, en die ten koste gaat van het internationale werk waarrond 
ze lokaal actie voeren. Vanuit die vaststellingen opteren we ervoor 
om het werk rond lokaal mensenrechtenbeleid op het niveau van de 
pilootgroepen verder te zetten, vanuit die actieve participatie 
invalshoek, maar het voorlopig niet uit te breiden naar een echte 
campagne. 
 
Amnesty Leerstoel Universiteit Gent  
De samenwerking met armoedeverenigingen hangt samen met de 
noodzaak om actieve participatie te realiseren van de 
rechthebbenden. Zuster Jeanne Devos, titularis van de Amnesty 
leerstoel in 2011 heeft hier jarenlange ervaring mee in India, waar 
ze samen met vrouwen grote vooruitgang realiseert op 
maatschappelijk en wettelijk vlak. De leerstoel was een succes. De 
opkomst was wel iets minder dan het jaar voordien, maar de 
samenwerking met UGent en partner 11.11.11 is vlot verlopen. 
Zoals ook de participatie van de studentenkernen. De pilootgroepen 
kregen de kans om met haar te lunchen, om haar interessante visie 
te horen over het belang van actieve participatie. Een interview met 
zuster Jeanne Devos kon men lezen in het maart-nummer van 
Amnesty in Actie. 
 

 
MENSENRECHTENSCHENDINGEN EN VEILIGHEID 
Net als de voorbije jaren het geval was, voerde Amnesty op 11 
januari 2011, de 9de verjaardag van de eerste overdracht van 
terreurverdachten naar de gevangenis op Guantanamo Bay, actie 
aan de Amerikaanse ambassade. Via de website lanceerde 
Amnesty eveneens een schrijfactie. De actie leverde een reportage 
op Radio 1 (Vandaag) op, een kort stukje in het Nieuwsblad en een 
vermelding van de actie in De Standaard (onder een foto van een 
dubbele pagina van de Amnesty actie in Washington). Op 21 
januari ontmoette een Amnesty-delegatie vertegenwoordigers van 
de Amerikaanse ambassade om het probleem aan te kaarten. 
 
Het Internationaal Secretariaat werkte aan een nieuwe 
campagnestrategie die begin maart werd gelanceerd. Omdat 
verschillende aspecten van de strategie weinig relevant zijn in de 
Belgische context, beslisten we om slechts beperkt in te zetten op 
de campagne gedurende de rest van 2011. De aandacht ging 



22 - Amnesty International Vlaanderen - Werkjaar 2011 - Duurzaamheidsverslag 

hoofdzakelijk naar Europese kwesties. Vooral het streven naar 
aansprakelijkheid van Europese landen betrokken bij zgn. 
'renditions' of van landen die hoogst waarschijnlijk geheime 
gevangenissen op hun grondgebied duldden, was de prioriteit. 
Polen en Litouwen, twee landen met geheime gevangenissen, 
stonden centraal in het lobbywerk, dat erop gericht was om lopende 
onderzoeken naar de aanwezigheid van die gevangenissen verder 
te zetten. Voor Litouwen was er ook een online schrijfactie. 
 
Op 26 juni, de werelddag tegen foltering, voerden we actie op de 
Kunstberg in Brussel. Een tentoonstelling met fotopanelen trok 
aandacht voor de blijvende bezorgdheden van Amnesty over 
foltering. Jammer genoeg kreeg de actie weinig media-aandacht.  
 

 
 
Amnesty trad op als tussenkomende partij in de zaak van de 
mogelijke uitlevering van Arbi Zarmaev voor de Raad van State. 
Zarmaev, een Tsjetsjeen, riskeert te worden uitgeleverd aan de 
Russische Federatie. Als hij wordt uitgeleverd, loopt hij het risico te 
worden blootgesteld aan foltering of een wrede, onmenselijke en 

onterende behandeling. Daarom is Amnesty van oordeel dat 
Zarmaev niet mag worden uitgeleverd, zelfs niet als de Russische 
overheid diplomatieke waarborgen geeft. Deze zijn immers niet 
bindend en weinig geloofwaardig. Om deze stelling te verdedigen, 
besliste Amnesty om op te treden als tussenkomende partij.  
 
RECHTEN VAN VLUCHTELINGEN EN ANDERE MIGRANTEN 
Detentie van asielzoekers en migranten 
Op de UNHCR-conferentie in Brussel over alternatieven voor 
detentie werd de ‘Roadmap to alternatives to detention in Belgium’ 
voorgesteld, waaraan Amnesty International meewerkte. Dit wordt 
nu verder gebruikt als lobby instrument (samenwerking met 
UNHCR, JRS Belgium, Vluchtelingenwerk en CIRé). 
Amnesty woonde vergaderingen van de werkgroep 'Kinderen in 
Detentie' bij. Amnesty hielp mee met de voorbereidingen van een 
intern document dat de basis vormt voor verdere gesprekken met 
de Dienst Vreemdelingenzaken over terugkeerwoningen, en dat het 
pilootproject evalueert. Naar aanleiding van de ministeriële 
bijeenkomst (‘pledging conference’), georganiseerd door UNHCR, 
die plaatsvindt in Genève in December, richtten we twee verzoeken 
aan Staatssecretaris Wathelet om in Genève de verbintenis aan te 
gaan om: 

 Geen kinderen op te sluiten in het kader van asiel en 
migratie (brief ondertekend met andere organisaties die zich 
hiervoor inzetten in België) 

 Een structureel hervestigingsprogramma in te voeren in 
België (ook ondertekend door Vluchtelingenwerk, mede in 
het licht van de regeringsonderhandelingen) 

 
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. Ondanks aanhoudende en uiterst ernstige 
bezorgdheden over de behandeling van asielzoekers, vluchtelingen 
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en migranten in Griekenland, bleven Europese landen, waaronder 
België, asielzoekers terugsturen naar Griekenland onder het 
Dublinsysteem. Om die reden werd tegen België en Griekenland 
een procedure ingesteld bij het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens. Amnesty volgde de zaak nauw op en had er onder meer 
een onderhoud over met het kabinet Wathelet in februari. 
Op vraag van het European Institutions Office van Amnesty hadden 
we een onderhoud met de verantwoordelijke op de Dienst 
Vreemdelingenzaken m.b.t. het standpunt van België in de 
onderhandelingen over hervorming van Dublin II. Een update van 
een eerder verschenen rapport over de situatie in Griekenland was 
het onderwerp van een ontmoeting met de nieuwe Griekse 
ambassadeur in Brussel in januari. Ook met de nieuwe Belgische 
ambassadeur in Griekenland had Amnesty een onderhoud. Een 
schrijfactie werd online geplaatst en opgenomen in de 
groepenzending. Eind januari kwam er dan het positief arrest van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: België en 
Griekenland werden effectief veroordeeld wegens schending van 
de mensenrechten.  
 
Terugkeer 
Zoals de andere lidstaten van de Europese Unie had België de 
verplichting om de Terugkeerrichtlijn om te zetten naar nationaal 
recht tegen eind 2010. In samenwerking met andere organisaties 
verrichtten we uitgebreid lobbywerk naar aanleiding van de 
omzetting. In 2011 werd de richtlijn dan omgezet in het nationale 
recht. Daardoor kwam er een wettelijke basis voor alternatieven 
voor detentie. Die moeten nu in een KB uitgewerkt worden. Om 
voeding te geven aan het debat, publiceerden Amnesty, UNHCR, 
CIRE, JRS, BCHV en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een publiek 
document over alternatieven voor detentie. In het kader van 
terugkeer bleef Amnesty International ook ijveren voor een systeem 
van toezicht op gedwongen verwijderingen in België.  
 

Opvangcrisis 
Een tekort aan opvangplaatsen 
voor asielzoekers en migranten 
zorgde wederom voor een 
opvangcrisis in het najaar en 
de winter van 2011. Amnesty 
klaagde de situatie aan en 
schaarde zich achter de eisen 
en standpunten van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 
de koepelorganisatie waarvan 
Amnesty lid is. Amnesty nam 
onder meer deel aan een korte 
betoging voor het federaal 
parlement. De actie werd 
opgepikt door alle belangrijke 
media.  
 
Migratie uit het Midden-
Oosten en Noord-Afrika 
Op 27 april organiseerden we samen met Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen, MO*, UNHCR en Universiteit Antwerpen een debat dat 
het gevoerde asielbeleid van de Europese Unie en haar lidstaten 
onder de loep nam en ook vooruit blikte naar de toekomst. Het 
debat belichtte de influx van migranten uit Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten naar aanleiding van de crisis in die regio. Het 
besteedde bijzondere aandacht aan de situatie op het Italiaanse 
eiland Lampedusa. Het debat kreeg aandacht op de website De 
Wereld Morgen en op de website van Mo* magazine. 
Begin maart berichtten de media over Amnesty’s visie op de 
migratie uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Wanneer het 
gewapend conflict in Libië uitbrak, ontvluchtten vele migranten dat 
land. De meesten van hen kwamen in buurlanden terecht. Voor 
velen was de situatie hopeloos; zij konden niet terugkeren naar hun 
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land van herkomst, noch naar Libië. Voor deze mensen drong 
Amnesty International aan op hervestiging, bijvoorbeeld in België. 
Daarvoor startten we in maart een online schrijfactie op, gericht aan 
staatssecretaris Wathelet. Deze actie werd opgevolgd door 
gesprekken met staatssecretaris Wathelet, verdere acties en de 
publicatie van een persbericht.  
 
Individuele zaken 
In 2011 bleef Amnesty advies verlenen in een beperkt aantal 
individuele zaken van asielzoekers en migranten. Amnesty besliste 
dit wanneer haar inzet van cruciaal belang kon zijn in het dossier, 
gezien de kennis over het land van herkomst of bijzondere 
expertise. Om privacy-redenen worden deze dossiers hier niet bij 
naam genoemd.  
 
Actiedagen  
Een ruime coalitie aan organisaties die zich inzetten voor 
asielzoekers, organiseerden een actie in Vlaamse stations op 21 
juni, daags na Wereldvluchtelingendag. Amnesty nam hieraan 
deel door de inzet van activisten. Met de slogan 'Right to Protection' 
werd benadrukt dat vluchtelingen ook de dag van vandaag nog 
altijd nood hebben aan bescherming. De actie vond plaats in 8 
Europese grootsteden met als gezamenlijk ‘symbool voor veiligheid’ 
de paraplu.  
Begin juli vond de 'Jungletour' plaats, een fietsinitiatief van 
Amnesty vrijwilligers waarbij er tijdens de fietsroute aandacht wordt 
gevestigd op de situatie van vluchtelingen en migranten. Dit werd 
voor het eerst uitgebreid van Noord-Frankrijk naar België. 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseerde op 9 oktober in 
Antwerpen een 'Meet&Greet'. Onder de slogan 'Schrijf mee aan 
een nieuw verhaal' werd het een dag vol boeiende workshops en 
randactiviteiten. Amnesty International was aanwezig met een 
stand. Het hoogtepunt van de dag was een ontmoeting tussen 

Valentino Achack Deng, minister van Buitenlandse zaken Steven 
Vanackere en Antwerps stadsdichter Joke Van Leeuwen 
 
DISCRIMINATIE IN EUROPA 
Roma 
Roma zijn één van de oudste en grootste etnische minderheden in 
Europa. Ze zijn het slachtoffer van systematische discriminatie en 
uitsluiting. Enkele van de acties binnen de Europese 
discriminatiecampagne van Amnesty: het Internationaal 
Secretariaat lanceerde een actie over de Roma-problematiek in 
Frankrijk. Deze werd als schrijfactie op onze website geplaatst. Er 
werd een schrijfactie gelanceerd i.v.m geweld tegen Roma door 
extreem-rechtse groeperingen in Hongarije. Naar aanleiding van de 
publicatie van het rapport over schendingen van het recht op water 
en sanitair ten aanzien van Roma in Slovenië, werd een persbericht 
uitgestuurd (dat jammer genoeg niet door de media opgepikt werd) 
en een schrijfactie online gezet. Op 6 april lanceerde Amnesty een 
rapport over gedwongen uitwijzingen van Roma in Servië. Gezien 
de beperkte capaciteit konden we er niet sterk op inzetten, noch op 
de Internationale Roma Dag (8 april). In mei brachten we de 
gedwongen uitzetting van Roma-gemeenschappen in en rond 
Belgrado, Servië, in de schijnwerpers. De groepen verzochten hun 
burgemeester om een brief aan de burgemeester van Belgrado te 
sturen. Een schrijfactie stond online. De petitie voor gedwongen 
huisuitzettingen in Servië werd ook gebruikt op het benefietconcert 
van Kommil Foo in Gent. Daarnaast bracht Amnesty Vlaanderen de 
problematiek in Vlaanderen/België verder in kaart en bestudeerde 
het Roma-plan van Minister Bourgeois.  
 
Holebi's & transgenders 
Ondanks de vooruitgang van de laatste decennia worden 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in heel 
Europa nog steeds gediscrimineerd, zowel in de wetgeving als in de 
praktijk. Dat wordt wel het meest duidelijk wanneer de holebi- en 
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transgendergemeenschap op straat wil komen tijdens een pride of 
ander openbaar evenement. In december bleek dat er in Litouwen 
opnieuw een wetsvoorstel ter bespreking voorlag, waardoor de 
‘promotie’ van homoseksualiteit bestraft zou worden. Amnesty 
verstuurde brieven aan ambassadeurs en ministers, die 
antwoordden het eens te zijn met onze standpunten en de situatie 
wilde opvolgen. De stemming over het wetsvoorstel werd verdaagd 
tot dit voorjaar. Het Europees Parlement nam eveneens een 
resolutie aan tegen het wetsvoorstel. Het verbod op de Pride in 
Belgrado werd op de website gezet, maar pers- en actiewerk is 
hieruit niet voortgevloeid. Verder werkten we samen met WISH 
(Werkgroep Internationale Solidariteit Holebi's). Op 22 januari 
ontvingen beide organisaties Sebastien Mandeng, holebi-activist uit 
Kameroen. Ook namen beide organisaties samen deel aan de 
Belgium Pride op 5 mei. 
 
Racisme en religieuze discriminatie  
In 2010 is er in Europa steeds meer debat ontstaan over het dragen 
van volledige gezichtssluiers door islamitische vrouwen. Een nieuw 
wetsvoorstel op gezichtssluiers werd besproken en gestemd in de 
Kamercommissie Binnenlandse Zaken op woensdag 30 maart. 
Amnesty benaderde de Commissieleden vooraf, samen met het 
Vrouwen Overleg Komitee en BOEH! (Baas op Eigen Hoofd,) en 
vroeg hen om een hoorzitting voor het middenveld en het advies 
van de Raad van State. Dit verzoek werd afgewezen door de 
commissieleden en enkel door Groen! ondersteund.  
Het Internationaal Secretariaat publiceerde een kort rapport, vooral 
gericht op het verduidelijken van standpunten over 
kledingvoorschriften. Dit rapport benadert de problematiek vanuit 
globaal perspectief en spreekt over kledingvoorschriften door de 
overheid, maar ook door niet-statelijke actoren. Van 28 tot 31 maart 
ondernamen de onderzoekers verantwoordelijk voor België en voor 
discriminatie in Europa een verkennende missie in ons land. Ze 
werden bijgestaan door Amnesty Vlaanderen in hun vergaderingen 

met NGO’s en andere stakeholders langs Vlaamse zijde. Ook 
tijdens de tweede missie in België eind juni werden een hele reeks 
overheidsactoren, NGO’s en andere stakeholders bezocht.  
De Vlaamse afdeling van Amnesty nam op 23 november deel aan 
een vergadering van Europese secties in Kopenhagen over de 
strategie voor het aangekondigde rapport over religieuze 
discriminatie. Twee vruchtbare dagen werden eveneens gewijd aan 
populisme in Europa.  
 
REVOLUTIES IN HET MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-
AFRIKA 
Eind 2010 stak Tunesiër 
Mohamed Bouazizi zichzelf 
in brand uit protest tegen de 
sociaal-economische 
situatie van het land en de 
breed verspreide corruptie. 
Het was het signaal voor 
landgenoten om op straat te 
komen en hervormingen te 
eisen. De protesten werden 
steeds groter en breidden 
bovendien in ongeziene 
vaart uit naar andere 
landen in de regio. Ze 
inspireerden zelfs burgers 
in verder gelegen landen 
als China en Azerbeidzjan. 
De revoltes werden bekend 
onder de naam ‘De 
Arabische Lente’ en 
draaiden uit in een grootschalig publiek en burgerverzet tegen 
onderdrukking, corruptie en wanbeleid van de regimes en voor 
sociaal-economische hervormingen. Er werd gedemonstreerd tegen 
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straffeloosheid, folteringen en het misbruik door veiligheidsdiensten 
en voor het recht op vrijheid en waardigheid. Eerder werd er ook 
gedemonstreerd, maar met de ongekende regionale dynamiek had 
de collectieve actie voor het eerst een dergelijk effect. Tijdens de 
talrijke betogingen werden mensenrechten, vaak in zware mate, 
geschonden. Duizenden demonstranten werden gedood, andere 
werden willekeurig gearresteerd en/of gefolterd. 
 
Amnesty besloot meteen in actie te 
treden en riep in februari 2011 een 
internationaal ‘crisis response 
mechanism’ uit. De nodige 
middelen werden uitgetrokken om 
de crisis op te volgen. Zo werd een 
crisisteam op het Internationaal 
Secretariaat opgericht. Aan secties 
werd gevraagd om een 
crisiscoördinator aan te duiden. 
Ook in Amnesty Vlaanderen werd 
een crisis-coördinator aangesteld.  
De rol van Amnesty was drieledig: 
we volgden de situatie in de 
betrokken landen op en fungeerden 
daar als waakhond met 
verschillende missies en rapporten, 
we betuigden onze steun aan de 
bevolking via solidariteitsacties en 
we deden aan de betrokken 
regimes voorstellen via 'Human Rights Agenda’s for Change' 
(Tunesië, Egypte en Libië). Ook werden andere problemen 
aangekaart zoals onder meer de vluchtelingenstroom uit de regio 
en de wapenleveringen aan de regimes door andere landen.  
Amnesty Vlaanderen organiseerde op regelmatige basis 
crisisvergaderingen op het Nationaal Secretariaat. Rapporten, 

persberichten en schrijfacties werden massaal ingezet om het 
brede publiek en de beweging te informeren. Op de website 
creëerden we een speciale crisispagina die een overzicht bood van 
alle gebeurtenissen in de regio. Op de 'Amnesty Laten Zien' 
planden we ook een infosessie rond deze crisis. We verrichtten 
stevig lobbywerk en onze persberichten haalden regelmatig de 
media. 
We voerden ook publiek actie samen met onze Franstalige 
collega's om aandacht te vragen voor deze mensenrechtencrisis. 
Zo was er op 23 februari een bustour voor de pers langs de 
verschillende ambassades van de betrokken landen om 
rouwkransen neer te leggen en onze eisen te overhandigen. 
 
De rol van de VN 
De internationale gemeenschap was soms tergend langzaam en 
selectief in haar respons op de omwentelingen in verschillende 
landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Terwijl in heel de 
regio de eisen voor meer mensenrechten almaar luider werden, 
werd de afstand tussen de woorden en de daden van de machtige 
regeringen en instituten blootgelegd en ondermijnd. In de VN werd 
ook de selectiviteit en de hypocrisie pijnlijk duidelijk. Zo kon de 
Veiligheidsraad na enkele weken bijzonder krachtige acties 
overeenkomen voor wat Libië betreft. Rond Syrië bleef de 
Veiligheidsraad maanden lang oorverdovend stil. Toen er 
uiteindelijk iets werd gezegd over het bloedvergieten, bleef het bij 
een niet bindende verklaring. Voorstellen van bindende 
Veiligheidsraadresoluties over de situatie in Syrië werden steevast 
afgeblokt door Rusland, China en anderen. De Algemene 
Vergadering en de Mensenrechtenraad konden wel sterke 
verklaringen overeenkomen, wat het falen van de Veiligheidsraad 
nog meer in de verf zette. Het verzet van Rusland en China werd 
wereldwijd door Amnesty-activisten de wereld rond aan de kaak 
gesteld. Hopelijk laat het effect niet lang op zich wachten. 
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Ondanks intensieve pogingen van Amnesty en anderen, 
besteedden de VN in 2011 bijna geen aandacht aan de situatie in 
Bahrein. De Veiligheidsraad besliste ook pas zeer laat (in oktober) 
om over te gaan tot actie in Jemen. Toen werd een resolutie 
aangenomen die de grove mensenrechtenschendingen in het land 
veroordeelde maar ook ondersteuning gaf aan een initiatief van de 
Gulf Cooperation Council tot onderhandelingen. De uitkomst van 
die onderhandelingen zou onder meer immuniteit beloven aan 
president Saleh en een aantal medestanders. Zij zouden dus geen 
verantwoording moeten afleggen voor ernstige 
mensenrechtenschendingen. Dit soort van clausules zijn nochtans 
in tegenspraak met de richtlijn van de Secretaris-generaal 
betreffende vredesonderhandelingen. 
Met betrekking tot het Midden-Oosten en Noord-Afrika speelde 
België doorgaans een positieve rol zonder evenwel al te veel de 
nek uit te steken. De Belgische regering bood bijvoorbeeld geen 
krachtig weerwerk tegen de acties van de Italiaanse overheid en 
andere Europese overheden in de aanpak van de 
vluchtelingencrisis.  
Amnesty zal ook de komende tijd blijven hopen en strijden opdat er 
een einde zou komen aan het soort van politiek dat de 
ononderbroken aanvoer van olie en illusionaire argumenten van 
‘stabiliteit’ voor laten gaan op de mensenrechten van een half 
miljard inwoners.  
 
MET EN VOOR RECHTHEBBENDEN 
Van bij het ontstaan van Amnesty staan individuen wiens rechten 
geschonden worden, centraal. Anno 2011 zijn de rechthebbenden 
nog steeds de rode draad in al de acties en al het campagnewerk 
van Amnesty. Tegelijkertijd wordt de nood aan een betere 
coördinatie en integratie van dit werk binnen de internationale 
organisatie erkend. De Vlaamse afdeling van Amnesty werkte ook 
in 2011 actief mee aan het beleid dat hierover internationaal wordt 
ontwikkeld. 

Strategie en internationale pilootprojecten 
In 2011 werd er internationaal opvolging gegeven aan de afspraken 
die werden geformuleerd op de individuals coordinators-meeting in 
2010. Zo startte men met een stuurgroep die de richtlijnen en 
strategie moest uitschrijven voor drie pilootprojecten rond 
knelpunten binnen het werk met en voor rechthebbenden. Amnesty 
Vlaanderen maakt deel uit van deze stuurgroep Het Internationaal 
Secretariaat startte ook met het uitschrijven van een internationale 
strategie rond het werk met en voor rechthebbenden. Ook van deze 
stuurgroep maken we deel uit.  
De verantwoordelijke van het Individuals team op het Internationaal 
Secretariaat bracht in januari een bezoekje aan onze sectie. Zij 
sprak met de diensten fondsenwerving en campagne beweging om 
input te verzamelen over hoe we het werk rond rechthebbenden 
nog beter kunnen integreren. Zij gaf ons ook tips en documenten 
mee om op sectieniveau een beleid rond werk rond 
rechthebbenden te ontwikkelen.  
Met Amnesty Nederland werd het eigen werk rond rechthebbenden 
besproken en gekeken op welke dossiers we samen kunnen 
inzetten. Voor enkele cases zijn er mogelijkheden voor uitwisseling: 
vooral rond Colombia. Ook was er een eerste verkennend gesprek 
om een gezamenlijke actie te doen rond een case uit 
Israël/Palestina in 2012.  
 
Digital Action Files 
Ook in 2011 werden de digital action files (DAF's) onder de 
Amnesty-groepen gepromoot via groepenzendingen en 'Amnesty 
Laten Zien'. Verschillende groepen tekenden in. De landenteams 
onderhouden de DAF’s. De DAF’s werden ook gebruikt als cases 
voor fondsenwerving, campagnes, acties en schrijfacties. 
 
Acties & integratie 
In 2011 heeft Amnesty Vlaanderen getracht doorheen acties en 
campagnes telkens het menselijke gelaat van mensenrechten-
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schendingen te tonen. Voor de activiteiten en communicatie rond 
onze 50ste verjaardag werd een selectie van 50 individuen naar 
voor geschoven waarvoor intens actie werd gevoerd. In deze 
selectie werden de Digital Actions Files, als ook cases uit vorige 
campagnes zoals de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens en het Belgische EU Voorzitterschap 
opgenomen. Ook werd er gekeken naar een mooie spreiding qua 
gender, regio en thema. 
De Schrijf-ze-VRIJdag stond in 2011 volledig in het teken van San 
José de Apartadó, een Colombiaanse case uit de Individuals 
portfolio. Voor onze eindejaarscampagne selecteerden we twee 
cases (Chinees gewetensgevangene en Nobelprijswinnaar Liu 
Xiaobo en de Zimbabwaanse vrouwenbeweging WOZA) als 
solidariteitsactie. 
Op de vormings- en ontmoetingsdagen 'Amnesty Laten Zien' werd 
het werk rond rechthebbenden gepromoot via een workshop. 
In 2011 brachten we onze maandelijkse schrijfacties in 
overeenstemming met het werk rond rechthebbenden en 
selecteerden we op regelmatige basis cases uit de Individuals 
Portfolio als schrijfacties. Ook met de dienst fondsenwerving werd 
steeds gekeken of er een relevante case is die we voor 
fondsenwervende doeleinden kunnen gebruiken. 
 
LANDENWERK 
Israël en de Bezette gebieden  
Op 18 januari 2011 was het 2 jaar geleden dat er een einde kwam 
aan het Gaza conflict waarbij 1.400 Palestijnse en 13 Israëlische 
slachtoffers vielen, merendeel burgerslachtoffers. Ondanks een VN- 
rapport waaruit duidelijk bleek dat beide partijen zich schuldig 
hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en 
mensenrechtenschendingen, wachten slachtoffers en hun familie 
nog steeds op gerechtigheid. Vanuit het Internationaal Secretariaat 
werd een 'global call for action' gelanceerd om een ‘I demand 
justice’-actie te voeren.  

 
De actiedag is het startpunt van een twee maanden durende 
campagne (januari – maart) waarin we aan de VN-
Mensenrechtenraad vroegen om concrete maatregelen zodat 
slachtoffers en familie eindelijk gerechtigheid krijgen. Amnesty 
organiseerde een sensibiliseringactie in Brussel, Gent en Leuven. 
Leden van het landenteam zorgden steeds voor een inhoudelijke 
briefing. We verzamelden 590 handtekeningen en 118 
solidariteitsfoto’s. Het team schreef een inhoudelijk stuk dat werd 
gepubliceerd op dewereldmorgen en de Mo*website. 
Met de groep van Brussel maakte het team alvast de eerste 
afspraken voor een grootscheepse actie rond de individuals case 
Jayyus die in 2012 gelanceerd zal worden. 
Het team zorgt voor een goede informatiedoorstroom naar de 
Amnesty-groepen. Schrijfacties en nieuwsberichten worden 
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steeds gebruikersvriendelijk naar groepen doorgestuurd. Het team 
lanceerde in 2011 ook een enquête om hun dienstverlening naar de 
specialisatiegroepen te optimaliseren. Eén van de paradepaardjes 
van het team blijft de nieuwsbrief waarin actie en inhoud hand in 
hand gaan.  Deze gaat uit naar ruim 700 geabonneerden. De 
frequentie werd omgezet van een maandelijkse naar een 
tweemaandelijkse nieuwsbrief om de kwaliteit te kunnen bewaren 
en de werklast voor de teamleden te verlichten.  
Door het (tijdelijke) vertrek van enkele leden moest het team enige 
tijd op minimale kracht voortgaan. Een vacature werd uitgeschreven 
en een tiental nieuwe mensen ging eind 2011 aan de slag.  
 
Grote Meren 
Het landenteam Grote Meren startte in 2011 het project ‘op de 
sofa’ op waar ze mensenrechtenactivisten uit de regio uitnodigt om 
hun verhaal te brengen. Op de vormings- en ontmoetingsdagen 
'Amnesty Laten Zien' kreeg dit project zijn vuurdoop.  
Daarnaast kon de Congolese mensenrechtenactivist Muna via 
Amnesty een lezing geven voor 180 studenten in Antwerpen en had 
hij ook ontmoetingen met enkele politieke partijen. Op de Gentse 
feesten voerde het team actie rond de Burundese 
mensenrechtenactivist Ernest Manirumva.  
Het team hield de specialisatiegroepen op de hoogte via een 
zeswekelijkse groepenzending die zowel inhoud als actiemateriaal 
omvat. In augustus lanceerde Amnesty een rapport rond 
straffeloosheid en internationale rechtvaardigheid in DRC. Het team 
stoomde een postkaartenactie klaar voor de groepen. Ook een 
postkaartenactie voor Rwanda rond vermoorde journalisten werd 
verspreid onder de groepen. 
 
Colombia 
Zowel op het filmfestival Cinema Novo als op het filmfestival Open 
Doek in Turnhout zorgde het landenteam voor inleidingen bij de 
Colombiaanse film ‘Los colores de la montãna’.  

Ook in 2011 ging het Educatief Theater Antwerpen de boer op met 
de theatervoorstelling Wapenland waar het team inhoudelijk mee 
aan heeft gewerkt. Duizenden jongeren kwamen zo in contact met 
de mensenrechtensituatie in Colombia. 
Op het muziekfestival Mano Mundo werd de solidariteitsactie 
‘voetjes voor Colombia’ getest. Deze actie is een solidariteitsactie 
gericht aan de vredesgemeenschap San José de Apartadó. Ook de 
jaarlijkse Schrijf-de-VRIJdag stond volledig in het teken van San 
José de Apartadó. Het team werkte mee aan het inhoudelijk deel 
van het pakket voor scholen. De petitie werd ook aangeboden op 
de boekenbeurs.  
In het najaar verscheen er een rapport rond seksueel geweld in 
Colombia. Met het Vrouwenrechtenteam werd beslist om hierop 
volop in te zetten in 2012. 
Het team communiceert op regelmatige basis met haar Amnesty-
groepen. Spoedacties worden steeds volledig gebruiksklaar 
gemaakt voor groepen. De teamleden bezochten enkele Amnesty-
groepen om te gaan spreken over mensenrechten in Colombia. Er 
is een uitwisseling tussen het team en de Colombia-coördinator bij 
de Nederlandse collega's. Amnesty Nederland is zeer tevreden met 
het materiaal (voornamelijk schrijfacties) dat ons team opstelt en 
verspreidt dit naar de eigen beweging.  
Ook met de Franstalige Colombia- coördinator is er een nauwe 
samenwerking.  
 
INSPELEN OP POLITIEKE OPPORTUNITEITEN 
Er wordt uiteraard steevast een luik beleidsbeïnvloeding gekoppeld 
aan onze campagnes. Op die manier trachten we onze agenda ‘op 
te dringen’ aan verschillende overheden in België. Voor effectief 
beleidsbeïnvloedend werk is het echter van cruciaal belang om ook 
in te spelen op de actualiteit. Daarom wordt onze ‘lobby’-agenda 
zwaar beïnvloed door de agenda’s van de Belgische overheden zelf 
(verschillende regeringen en parlementen) en van 
intergouvernementele organen (bijvoorbeeld de Verenigde Naties, 
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de Europese Unie, de Raad van Europa, enzovoorts). Hieronder 
lichtten we een aantal opvallende dossiers toe.  
 
Verenigde Naties 
2011 was een bijzonder bewogen jaar voor het mensenrechtenwerk 
van de Verenigde Naties. Met drie reguliere en liefst 4 bijzondere 
zittingen (drie over Syrië en één over Libië) was het ook een 
bijzonder druk jaar voor de VN-Mensenrechtenraad. Bovendien 
werd een eerste evaluatie van de werking van de Raad afgerond. 
Ook de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad trokken 
verschillende keren onze aandacht. Amnesty International volgde 
uiteraard alle zittingen nauw op en kwam tussen in tientallen 
dossiers, zowel in Genève (MRR) als in New York (Veiligheidsraad 
en Algemene Vergadering). Amnesty in België zorgde ervoor dat de 
minister van Buitenlandse Zaken en zijn medewerkers op de hoogte 
waren van onze standpunten en ijverde voor bepaalde 
tussenkomsten en demarches. 
België toonde zich in 2011 zeer actief in de strijd tegen de 
doodstraf. Naast belangrijke diplomatieke inspanningen, 
organiseerde ons land een side-event over de afschaffing van de 
doodstraf in Genève.  
De vertegenwoordigers van België toonden zich overigens ook zeer 
actief in een aantal ronduit historische successen van het VN-
systeem. In maart besloot de Algemene Vergadering van de VN- 
unaniem tot de schorsing van het lidmaatschap van Libië van de 
Mensenrechtenraad. Dit was de eerste (en totnogtoe enige) keer 
dat die mogelijkheid werd toegepast. De Veiligheidsraad besloot 
bovendien een wapenhandelsembargo op te leggen, de tegoeden 
van kolonel Khadafi te bevriezen en om de situatie in Libië door te 
verwijzen naar de aanklager van het Internationaal Strafhof, drie 
cruciale eisen van Amnesty International op dat moment. Deze 
successen op VN-niveau nemen niet weg dat er stevige 
kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de genomen acties 
m.b.t. de situatie in Libië. Het leidt geen twijfel dat de internationale 

gemeenschap bijvoorbeeld faalde om bescherming te bieden aan 
de vele vluchtelingen van het conflict en dat er schade werd 
toegebracht aan het concept van 'Responsibility to Protect' door de 
manier waarop de militaire interventie werd gepercipieerd. 
In juni werd voor het eerst in de geschiedenis een resolutie 
aangenomen in de VN-Mensenrechtenraad waarin aandacht wordt 
geschonken aan mensenrechtenschendingen omwille van 
seksuele oriëntatie en gender-identiteit. De resolutie bouwt 
verder op eerder werk en zal moeten opgevolgd worden met 
concrete actie ter bescherming van LGBTI-mensen en 
mensenrechtenverdedigers die zich met de problematiek bezig 
houden.  
Tijdens de maart-sessie van de Mensenrechtenraad, werd opnieuw 
een landenmandaat ingesteld voor Iran. Amnesty International 
verwelkomde deze stap, hoewel de organisatie dit al veel eerder 
had willen zien gebeuren. 
Lang niet alles liep echter zo succesvol. Eerder al werd verwezen 
naar de herziening van de werking van de Mensenrechtenraad. 
Deze evaluatie draaide vooral uit op het behouden van de status 
quo en het verhogen van het comfort van de VN-lidstaten.  
 
We streden ook, onder meer met de hulp van het Belgische 
ministerie voor Buitenlandse Zaken, voor aangehouden 
internationale aandacht voor de mensenrechtensituatie in de 
Afrikaanse Grote Merenregio. Rwanda, Burundi en de 
Democratische Republiek Congo zullen voor Amnesty in België een 
prioriteit blijven en dat trekt zich door in het werk voor de VN. 
Een ander hoofdpunt in ons lobbywerk had te maken met de 
pogingen van de Palestijnse autoriteiten om een volwaardige 
lidstaat te worden van de VN. Als mensenrechtenorganisatie 
spreken we ons uiteraard niet uit over vragen omtrent het statelijk 
statuut en dus ook niet over de rol in de VN. Het Palestijnse 
verzoek kan echter diepgravende implicaties hebben voor de 
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mensenrechten in de Bezette Gebieden en over die gevolgen 
hebben we dus ook uitvoerig gecommuniceerd.  
In 2011 kwam de zogenaamde PrepCom (Preparatory Committee) 
voor een VN-Wapenhandelsverdrag twee maal samen. Telkens 
maakte Amnesty haar aanbevelingen en bedenkingen over. 
Hopelijk leidt het proces, dat in 2009 van start ging, tot een sterk 
verdrag dat onverantwoorde wapenhandel aan banden kan leggen 
(cfr. supra).  
Een andere prioriteit voor het lobbywerk omtrent de Verenigde 
Naties, betreft het Universeel Periodiek Onderzoek (naar het 
Engels: UPR). Dat mechanisme heeft als doel het verbeteren van 
de bescherming en bevordering van de mensenrechten in alle VN-
lidstaten door middel van een onderzoek tussen gelijken. Staten 
buigen zich dus over het gedrag van andere staten tijdens drie uur 
durende dialogen waarbij vragen gesteld kunnen worden en 
aanbevelingen worden gemaakt.  
Amnesty stelt steevast aanbevelingen voor en verspreidt die onder 
de evaluerende landen. In 2011 werden 48 landen geëvalueerd, 
waaronder België. Uiteraard gaven de Belgische secties 
bijzondere aandacht aan België. In samenwerking met het 
Internationaal Secretariaat stelden we een bijdrage op die we 
verspreidden onder de beleidsmakers in België en verschillende 
ambassades. Er werd ook persaandacht gezocht voor de 
belangrijkste aanbevelingen – met onder meer artikelen in Metro en 
Wereldbeeld. Er werd meermaals overleg gepleegd met 
Buitenlandse Zaken omtrent de voorbereiding, het verloop en de 
opvolging. In de komende jaren zullen we met argusogen de 
implementatie van de vele aanvaarde aanbevelingen opvolgen. 
 
Raad van Europa en de Europese Unie 
België heeft een zeer pro-Europese houding. Zeker als het aankomt 
op het buitenlandbeleid wordt meestal gezocht naar een 
gezamenlijke Europese positie of minstens strategie. Voor het 
beleidsbeïnvloedend werk van Amnesty, moeten we de dus ook 

steeds een oog op dat andere Brussel houden. Het werk rond de 
Europese Instanties is bijgevolg geïntegreerd in al het andere 
lobbywerk. Toch zijn er een aantal typische EU-zaken waar 
Amnesty in 2011 aandacht aan schonk. Ten gevolge van de 
omwentelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika werd 
bijvoorbeeld het EU-Nabuurschapsbeleid herzien. Dit politieke 
akkoord vormt het kader voor het gezamenlijke buitenlandse beleid 
van de EU en haar lidstaten met betrekking tot de naburige regio 
(met uitzondering van de kandidaat lidstaten). Amnesty deed 
aanbevelingen voor dit nieuwe kader en volgde het begin van de 
implementatie. Conceptueel is er een grote vooruitgang te merken: 
door de introductie van het concept 'deep democracy' zou er 
immers een grotere aandacht gaan naar een ruimere groep van 
mensenrechten. Anderzijds blijven discriminatie, sociaal, 
economische en culturele rechten onderbelicht. Ook de rol van het 
maatschappelijk middenveld komt te weinig naar voor. Amnesty 
had hierover contacten met het Belgische ministerie en met een 
aantal parlementsleden. 
We boden voorts ook verdere input voor de EU-
Mensenrechtenstrategie en voor een betere toepassing van de 
bestaande instrumenten, onder meer de zogenaamde 
Richtsnoeren.  
 
In de Raad van Europa werd in 2011 een belangrijk nieuw 
instrument aangenomen: een verdrag dat geweld tegen vrouwen 
in familiale kring en partnergeweld wil uitbannen. Voorts werd 
verder onderhandeld over de toetreding van de EU tot het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en over de 
hervorming van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. Amnesty International volgt al deze zaken zeer nauw op. Het 
beleidsbeïnvloedend werk over deze thema’s werd grotendeels 
door de Franstalige sectie in België verricht. 
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Buitenland - varia 
Amnesty tracht de agenda’s van de parlementen en ministers nauw 
op te volgen en speelt in op die actualiteit. Zo brachten we de 
situatie in Oezbekistan onder de aandacht naar aanleiding van het 
bezoek van president Karimov. Naast inhoudelijke briefings, 
protesteerde Amnesty Vlaanderen samen met de Franstalige en 
Europese collega’s voor de Europese Commissie. 
 

 
Amnesty Vlaanderen bezocht tal van ambassades m.b.t. 
Amnesty-publicaties en –bezorgdheden. De Poolse, Noorse, 
Hongaarse, Amerikaanse, Colombiaanse en Senegalese 
ambassades waren enkelen hiervan. Het Franstalige kantoor bracht 
een bezoek namens de beide secties aan tal van ambassades, 
waaronder de Franse, Slowaakse, Turkse en de Spaanse. Er waren 
voorts onsuccesvolle pogingen om de ambassadeurs van onder 
meer de Democratische Republiek Congo, China, Iran, Libië en 
Syrië te ontmoeten. 

Elk jaar komen de Belgische diplomaten voor één à twee weken 
samen in Brussel voor de zogenaamde diplomatieke dagen. 
Amnesty International ontmoette tijdens de editie van 2011 de 
Belgische vertegenwoordigers bij de VN-Mensenrechtenraad, Israël 
en de Bezette Palestijnse Gebieden, Burundi, Rwanda en 
Griekenland. 
 
België – Vlaanderen 
In België volgden we uiteraard de regeringsonderhandelingen op 
de voet. Verschillende keren werd contact opgenomen met de 
partijen om onze aanbevelingen kracht bij te zetten. Hierbij werd de 
nadruk gelegd op de nood om een mensenrechteninstituut op te 
richten, op de bekrachtiging van een aantal 
mensenrechtenverdragen, op een betere regeling van de 
wapenhandel, op de strijd tegen illegale wapenhandel en op het 
(gebrek aan) beleid inzake asiel en migratie. Uiteraard werden de 
aangehaalde thema’s ook verder opgevolgd met de regering van 
lopende zaken (en op het einde van het jaar, met de nieuwe 
regering) en met de verschillende betrokken parlementen. 
Amnesty International organiseerde in december ook een 
conferentie in de Belgische Senaat omtrent nationale 
mensenrechteninstellingen. We nodigden internationale experts 
uit om hun visie te geven en om zo de aanwezige regionale en 
federale parlementsleden het nodige duwtje in de rug te geven. 



33 - Amnesty International Vlaanderen - Werkjaar 2011 - Duurzaamheidsverslag 

Vlaanderen werkt bij het ter perse gaan aan een nieuwe regeling 
voor de internationale wapenhandel vanuit of door het Gewest. 
Amnesty International onderhield in 2011 de contacten en gaf een 
aantal aanbevelingen voor een betere decretale regeling. 
Zowel Vlaamse als federale parlementsleden doen soms ook 
beroep op Amnesty om informatie omtrent bepaalde thema’s en 
landen te verkrijgen. Uiteraard doen we ons best om deze vragen in 
te lossen. 
 
Wapenhandel 
Het themateam Wapenhandel volgde samen met het Nationaal 
Secretariaat de verdere ontwikkelingen omtrent het VN-
Wapenhandelsverdrag op en verzorgde briefings voor 
Buitenlandse Zaken. Het team ondernam verder lobbywerk rond het 
Vlaamse wapendecreet en rond wapenleveringen in het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Op uitnodiging van Pax Christi 
werd Amnesty partner in de Vlaamse Vredesweek van 21 
september tot 2 oktober 2011. Amnesty leverde hiervoor een 
actiepakket, het toneelstuk ‘Wapenland’ en de documentaire 
‘Wheeling and Dealing in Small Arms’. Dit pakket was gericht op 
onze Amnesty-groepen (niet jongeren), terwijl ons materiaal ook 
andere deelnemers aan de Vlaamse Vredesweek bereikte. 
Amnesty zorgde voor een stand op de Meir in Antwerpen en in 
Mechelen tijdens de Vredesweek. We vroegen voorbijgangers om 
een petitie voor een sterk wapenhandelsverdrag te ondertekenen. 
Amnesty werkte ook mee aan een debat over wapenhandel op 26 
september in het Vredescentrum te Antwerpen. Onze vrijwilligers 
werkten mee aan het slotevenement van de Vredesweek in het 
Park Spoor Noord in Antwerpen op 2 oktober. 
Het team hield zijn jaarlijkse denkdag op zaterdag 29 oktober. Nils 
Duquet van het Vlaams Vredesinstituut sprak er over zijn werk en 
over zijn visie op de rol van Amnesty. Twee teamleden namen deel 
aan een internationale meeting in Marrakech over het Arms Trade 

Treaty (ATT). Hun verslag zal de basis vormen voor de planning 
van AIVL rond het ATT in 2012.  
 
Bedrijfsleven 
Het themateam dat zich toelegt op de problematiek van bedrijven 
en mensenrechten, besteedde in 2011 veel aandacht aan 
studiewerk. Daarnaast realiseerde het enkele concrete projecten, 
zoals een schrijfactie in verband met de milieuverontreiniging door 
Shell in de Niger-delta. In het voorjaar van 2011 verrichtte het 
lobbywerk rond de 'Guiding Principles on Business and Human 
Rights', die uiteindelijk in juni werden aangenomen door de VN-
Mensenrechtenraad. Over dit onderwerp verscheen ook een artikel 
in De Tijd. 
 
Vrouwenrechten 
De startdag van het themateam op 26 februari was zeer productief. 
Het team besloot zich te concentreren op enkele projecten: geweld 
tegen vrouwen in landen in Latijns-Amerika (Nicaragua, Mexico 
en Guatemala) en geweld in de DRC.  
De nieuwsbrief 'Focus op Vrouwen' blijft het paradepaardje van 
het TCT. Daarnaast wil het team gaandeweg een strategie 
ontwikkelen om het contact met de groepen te versterken. In maart 
vergaderden ze samen met het TCT Mensenrechtenactivisten in 
Latijns-Amerika om het eerste project te bespreken.  
Het team heeft verschillende nieuwe leden kunnen werven en 
daarmee ook een nieuw elan bekomen. Deze zomer pakte het 
recent uitgebreide team meteen uit met een mooie actie. Het team 
vatte post op Sfinks festival met een stand en vroeg 
festivalgangers om een vlinder in te kleuren, ter ondersteuning van 
vrouwen in Nicaragua. Die protesteerden tegen het strikte verbod 
op abortus. Ook twee Amnesty-groepen voerden actie met het 
materiaal van het team. Dit leverde een mooi resultaat op: we 
verzamelden 291 vlinders op papier. Daarnaast namen we deel aan 
de online actie. De hele Amnesty beweging slaagde erin om meer 
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dan 50.000 vlinders te verzamelen. Die werden ingezet tijdens een 
demonstratie van de vrouwen in Nicaragua op 28 september. 
 

 
 
Het team slaagde er ook in om twee Vlaamse ontwerpers bereid te 
vinden om een creatie te maken van de bloemblaadjes die 
ondertekend werden (als petitie) in het kader van de 'End FGM 
campagne': Walter Van Beirendonck en Anna Heylen. De 
uitwerking van dit project is in handen van het 'End FGM' Team bij 
het European Institutions Office, maar Amnesty Vlaanderen is 
betrokken als lokale partner voor contacten met beide ontwerpers, 
perswerk, etc.  
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4. BEWEGING 
 
Activisten zijn de ruggengraat van Amnesty International. Ze 
worden gedreven door verontwaardiging over ernstige 
mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin 
alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen. Amnesty is 
het dan ook aan hen verplicht hun expertise, tijd en energie op de 
best mogelijk manier in te zetten.   
 
Enkele kerncijfers over het activismeprofiel 
Evolutie 2008 2009 2010 2011
Leden 4.846 4.677 4.584 4.011
Nieuwe leden 123 145 137 93
Schenkers *  36.118 33.589 32.153 29.718
Schenkers (leden) 2.504 2.366 2.288 2012
Fiscale attesten 
      voor €  

22.609  
1.602.102  

21.714
1.543.877 

21.496
1.563.062

15.375
1.346.122

Totaal Amnesty-groepen 271 265 253 256
- Publieke groepen 112 111 111 (-3 +6) 114 
- Schoolgroepen 138 133 121 (-2 +2) 121
- Besloten groepen 14 14 14 (=)   14
- Jongerengroepen 7 7      7 (-1 +1)   7
Leden in AI groepen 827 801 809 902
Thuisschrijvers** 351 333 329 308
Spoedactieschrijvers*** 939 1.281 1.396 1.477
Posterverdelers 361 684 415 387
Flyerverdelers 103 130 154 136
Kaarsenverkopers 53 58 73 71
Activisten voor 1 dag 52 129 168 191

 

* Personen die in het lopende jaar of de vorige 2 jaren één of meerdere 
gift(en) hebben gegeven. 
** Thuisschrijvers (niet-leden), enkel per post 
*** Spoedactieschrijvers, zowel per post als per e-mail 
 
Onderzoek naar lokaal activisme 
Amnesty Vlaanderen nam actief deel aan de internationale 
Amnesty studie naar de impact van lokaal activisme door een  
eigen case, nl. de evaluatie van onze acties rond de verjaardag van 
de giframp in Bhopal in 2009. Op basis van de tot nu toe 
verzamelde informatie heeft het Internationaal Secretariaat een 
interactieve online map opgemaakt met de verschillende 
activismevormen die secties wereldwijd gebruiken. 
Het internationale rapport over impactmeting van activisme is 
beschikbaar en werd besproken bij de afdeling Campagne 
Beweging.  
In eigen land nam Amnesty deel aan de studie van het HIVA 
(Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving verbonden aan 
de K.U.L.) over het deelnemers- en participatieprofiel van 
participanten aan socio-cultureel volwassenenwerk. In het najaar 
van 2011 was de afdeling Beweging actief bij het Sociaal Cultureel 
Innovatie project van Socius en in het bijzonder rond ‘Vernieuwd 
verenigingsleven’. Ontmoetings- en infomomenten hierrond zullen 
in 2012 doorlopen.  
 
Amnesty-groepen 
Drie nieuwe groepen werden opgericht: in As (al einde 2010 maar 
echte start genomen in februari 2011) en in Mechelen 
(multiculturele groep). In Leuven startte een nieuwe groep 
Mesopothamië genaamd. de groepsleden zijn hoofdzakelijk 
afkomstig van Koerdistan, maar willen zich inzetten voor 
mensenrechten wereldwijd. De groep 'Amnesty leeft in Oostende' 
stopte haar werking. 
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Amnesty Nabij  
De strategie voor werken met Amnesty-groepen in Vlaanderen 
werd verder verbreed naar een visie- en beleidsoefening voor 
vrijwillig activisme in Vlaanderen. Groepen zijn daar een essentieel 
onderdeel van. De 'Amnesty Nabij'-structuur moet groepswerk en 
uitwisseling tussen activisten bevorderen. In 2011 is de werkgroep 

beginnen werken, een eerste toetsing 
van hun inzichten is voorzien op de 
Algemene Vergadering in april 2012. 
Het concept van de 'bijenkorf' werd 
herdoopt: de structuren die werden 
opgezet heten voortaan 'Amnesty Nabij'. 
Pilootprojecten werden opgestart in 
Leuven, Antwerpen, Mechelen en Lier. 
De vrijwillige begeleiders; 'coaches' van 

groepen in dit model werden gerekruteerd. De websites met een 
lokaal aanbod zijn operationeel. 2011 was een testjaar: spreekt het 
concept aan, vinden de verschillende vormen van activisme hun 
plaats in het model, welke ondersteuning vanuit het secretariaat is 
nodig, welke infodoorstroom moeten we voorzien, ... Het concept 
werd voorgesteld in de schriftelijke communicatie aan de beweging, 
bij de groepsbezoeken, maar ook op de Amnesty Laten Zien!-
dagen. De coaches, de vrijwillige coördinatoren van de Amnesty 
Nabij’s, brachten bezoeken aan de groepen in hun regio. 

Het Steunpunt Actie Beweging startte in het najaar een werkgroep 
op om een nieuw visie-beleidsplan uit te werken. Aan de hand van 
een 'probleem- en oplossingenboom' werd in kaart gebracht op 
welke uitdagingen het ‘Vrijwilligersbeleid lokaal actvisme’ een 
antwoord moet bieden. Hieraan werd ook een brainstorm 
gekoppeld over hoe we dit kunnen aanpakken. De discussie gaat 
breder dan enkel een vervolgstrategie voor groepen. Belangrijk is 
na te gaan hoe we lokaal activisme kunnen faciliteren en promoten, 
met groepen en met individuele activisten. De werkgroep heeft 
regelmatig vergaderd en een eerste studie afgerond. Naast 
groepen kwamen zeker ook individuele activisten en de rol van 
Amnesty Nabij! in beeld. 
 
Communicatie met de beweging 
Op basis van de respons op een enquête van Amnesty-groepen en 
vergadermomenten op het Nationaal Secretariaat, werd ‘Amnesty 
in Beweging’ geboren. De reacties van Amnesty-groepen op deze 
vernieuwde zending van inhoudelijk- en actiemateriaal, zijn positief. 
De Mijn-Amnesty-pagina’s zullen herbekeken worden in het licht 
van de nieuwe technische mogelijkheden en de verhoging van de 
toegankelijkheid 
 
Amnesty Laten Zien! Ontmoetingsdagen 
De regionale ontmoetingsdagen 'Amnesty Laten Zien!' werden voor 
de tweede maal ingepland in het najaar van 2011. Met deze dagen 
bieden we onze groepen vorming, ontmoeting en discussie over 
actuele thema's in de werking van Amnesty International.  
 
Voor 2011 werden opnieuw vier regionale dagen gepland (Nijlen, 
Gent, Leuven, Oostende).  
Doelstelling was in de eerste plaats een ontmoetingsmoment voor  
Amnesty-groepsleden en individuele activisten te voorzien. 
Gespreid over de vier ontmoetingsdagen bereikten we 101 
activisten. Op ‘Amnesty Laten Zien Oostende’ waren minder 
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inschrijvingen dan de drie andere dagen aangezien er ook veel 
minder groepen in de buurt zijn. Toch werd dit evenement door de 
wel aanwezige groepen zeker gesmaakt. 
Het is een motiverende activiteit voor groepen, en het versterkt de 
band tussen verschillende groepen in de regio. We hadden het 
beoogde informatief, motiverend en actiegericht aanbod naar de 
beweging als geheel, met focus op lokaal activisme. In de 
evaluaties kregen we hoge scores in de evaluatie van het aanbod.  
 

 
Er was ook uitwisseling mogelijk tussen de thema- en 
landencoördinatieteams, de Steunpunten, de Amnesty-groepen en 
de Raad van Bestuur. Door de spreiding over de verschillende 
dagen kon niet iedereen van het middenkader op elk van die dagen 
aanwezig zijn, waardoor de nadruk lag op de uitwisseling tussen 
Amnesty-groepen uit dezelfde regio.  
Reeds vorig jaar werd beslist om af te wisselen tussen regionale 
bewegingsdagen en één nationale bewegingsdag. In 2010 en 2011 
werd twee keer na elkaar gekozen voor regionale 
ontmoetingsdagen omdat het een nieuwe formule is die nog ingang 
moest vinden.  
 

Visie en coördinatie Individuele activisten 
De nieuwe procedure 'Onthaal, doorstroom en beheer van 
activisten' werd geïmplementeerd op 1 februari. Het uitgangspunt is 
dat alle aanmeldingen verzameld worden bij één aanspreekpunt,  
vanwaar geïnteresseerden een snel antwoord krijgen over hun 
mogelijk engagement. We streven naar een oriëntatie op maat 
waarbij een engagement wordt gezocht dat het beste aansluit bij de 
interesse en gewenste tijdsinvestering van de activist. De 
verantwoordelijke voor individuele activisten fungeert als 
aanspreekpunt en krijgt hiervoor ondersteuning van een vrijwilliger. 
Begin september werd een evaluatievergadering gehouden: 
verwachtingen inzake snelheid van antwoorden, taakverdeling en 
werklast werden besproken. De werking werd verfijnd, maar het 
concept werkt. 
De individuele activisten zijn cruciaal voor de groei in onze 
beweging. De afdeling Campagne Beweging hield in februari een 
doorboom over 'de beweging' om onze verwachtingen naar de 
beweging en hun verwachtingen van hun activisme in kaart te 
brengen en in functie daarvan verder te werken aan een visie en 
beleid over vrijwilligers en activisten in onze beweging. De 
individuele activisten zijn daar een deel van, de groepen ook. Dit 
hangt ook samen met bovenstaande oefening 'vervolgstrategie 
groepen'.  
Individuele activisten worden op maat ondersteund aan het hand 
van verschillende netwerken zoals spoedactieschrijvers, 
afficheverdelers en activisten voor een dag. 
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Investeren in toekomstige generaties 
 
21ste Schrijf-ze-VRIJdag 
Het is belangrijk voor Amnesty om jongeren bewust te maken van 
mensenrechten en vooral van hun eigen mogelijke bijdrage. De 
Schrijf-ze-VRIJdag is hier al meer dan 2 decennia een belangrijk 
instrument voor. Elk jaar, op de derde vrijdag van oktober, 
organiseert Amnesty dit evenement. Duizenden jongeren schrijven 
die dag massaal brieven tegen  
mensenrechten-schendingen. 
Bij de 21ste editie werd actie gevoerd door de vredesgemeenschap 
van San José de Apartadó. Het Colombiateam werkte intensief mee 

aan de voorbereidingen. 
Meer dan 400 scholen 
schreven zich in, meer 
dan 600 downloaden 
het pakket en alle 200 
dvd’s zijn verkocht. In 
de week van de Schrijf-
ze-VRIJdag waren er 
getuigen uit de 
vredesgemeenschap op 
bezoek. Zij bezochten 
de scholen en deden 
lobbywerk. De getuigen 
uit Colombia hebben 
ons een dankwoord 
bezorgt voor het 
initiatief en benadrukt 
hoeveel de 
internationale aandacht 
en steun voor hen 
betekent. 
 

Schoolgroepen en Studentenkernen  
In 2011 werden alle studentenkernen opnieuw geactiveerd. De 
jongerenactiedag in februari 2011 was een inspirerend moment om 
bestaande en nieuwe leden van de verschillende studentenkernen 
te motiveren.  
Enkele van de acties: 

 Jongerenactiedag in Antwerpen op 26/02 met thema 
Sloppenwijken in Nigeria. 

 Iran-actiedag voor studenten eind mei georganiseerd door 
de Brusselse studentenkern op de VUB-campus en 
ondersteund door het Nationaal Secretariaat.  

 Als deel van een stageproject werd er een presentatie 
‘Mensenrechten en Amnesty’ voor gebruik in de klas 
ontworpen. Deze wordt gebruikt door de jongerenwerker 
door andere geïnteresseerde sprekers. Dit past in een 
algemene revisie van het beschikbare lesmateriaal. Er 
werden een 15-tal gastlessen en workshops gehouden in 
middelbare scholen. De opgefriste Jongerenzending voor de 
schoolgroepen ging drie maal de deur uit bevatte acties en 
nieuws uit de beweging. 

 Samen met PEN Vlaanderen hebben we een pakket 
gemaakt over vrije meningsuiting. Het pakket is online 
beschikbaar. Ook andere educatieve pakketten worden 
uitgewerkt. 

 Studentenkern Gent ondersteunde mee de organisatie van  
de Leerstoel die werd uitgereikt aan Zuster Jeanne De Vos.    

De studentenkernen van Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven 
kenden een hoge activiteitsgraad met regelmatige schrijfacties, 
films, lezingen en andere evenementen zoals bv. fuiven ten 
voordele van Amnesty 
In december en april kwamen er twee leerlingen uit het secundair 
onderwijs meedraaien op het Nationaal Secretariaat. Ze hielpen de 
jongerenwerker en de logistieke diensten. 
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Doorlopend richten leerlingen, leerkrachten en studenten zich met 
vragen voor huiswerk, eindwerken of lesmateriaal aan het 
secretariaat. De vragen worden beantwoord of er wordt 
doorverwezen naar andere organisaties. Hierbij worden jongeren 
en leerkrachten ook gestimuleerd om in de marge van hun opdracht 
actie te ondernemen voor mensenrechten 
 
Groeiplan  
Het Steunpunt Actie Beweging delegeerde de ontwikkeling van de 
nieuwe jongerenstrategie aan een werkgroep. Een stagiaire 
jongerenwerk hielp hierbij en verzorgde de eerste draft van de 
strategie. In de werkgroep waren verschillende stakeholders 
vertegenwoordigd zoals leden en oud-leden van studentenkernen, 
leerkrachten, Nationaal Secretariaat en Steunpuntleden. De 
strategie werd goedgekeurd door het Steunpunt Actie Beweging en 
komt begin 2012 ter goedkeuring bij de Raad van Bestuur. 
 
ONE AMNESTY zonder grenzen 
 
Buur-secties 
De Vlaamse afdeling van Amnesty International werkte ook in 2011 
zowel structureel als op ad-hoc basis met de Franstalige 
collega's. Enkele voorbeelden: alle acties die in 2011 plaatsvonden 
in Brussel werden samen georganiseerd, evenals alle activiteiten 
en communicatie naar aanleiding van de 50ste verjaardag van 
Amnesty International. De Algemene Vergaderingen van beide 
secties werd gezamenlijk georganiseerd in de circusschool op te 
site van Tour & Taxis te Brussel. De internationale secretaris-
generaal Salil Shetty sprak de aanwezige activisten van beide 
secties toe en samen toostten we op de vrijheid en de 
mensenrechten.  
Ook met de Nederlandse afdeling van Amnesty werd er 
samengewerkt op verschillende domeinen. Ook hier enkele 
voorbeelden. (Online) artikels en nieuwsberichten worden 

wederzijds uitgewisseld. Een gezamenlijk profiel op de sociale 
netwerksite Netlog wordt onderhouden en Twitter berichten worden 
uitgewisseld. In het kader van de implementatie van een nieuw 
‘C(ustomer) R(elationship) M(anagement)-systeem’ wordt er zeer 
intensief samengewerkt. Er was in 2011 ook overleg over onder 
meer de organisatie van landenwerk, schrijf- en spoedacties en 
campagne ondermeer 'Laat de Arabische Lente geen illusie 
worden'.  
 
Internationale Algemene Vergadering 
Uiteraard beperkte de samenwerking van Amnesty International 
Vlaanderen zich niet tot deze twee buur-secties, maar werd er ook 
met verschillende andere internationale Amnesty-geledingen actief 
en constructief samengewerkt.  
Van 14 tot 20 augustus vond in Nederland de tweejaarlijkse 
Internationale Algemene Vergadering (ICM) plaats. Dit is het 
moment bij uitstek waar we met activisten vanuit alle hoeken van de 
wereld van gedachten wisselen over de toekomst van Amnesty 
International. Het Steunpunt Internationaal Beleid bereidde 
samen met de Vlaamse ICM-delegatie deze vergadering intensief 
voor vanaf februari 2011. Op de agenda stonden ondermeer 
strategieën om dichter bij de plaatsen te komen waar de 
mensenrechtenschendingen het zwaarst zijn, onder andere een 
blauwdruk voor een hervorming van het Internationaal Secretariaat 
in verschillende regionale kantoren. Daarbij wachten ons nog vele 
uitdagingen: de kwaliteit en kwantiteit van ons onderzoek, 
campagnes, activisme en communicatie versterken, een 
transparante rolverdeling afspreken tussen de regionale kantoren 
en de Amnesty secties. We bespraken eveneens hoe we het 
geïntegreerde Strategisch Plan 2010-2016 zullen uitvoeren. In het 
stellen van prioriteiten zullen we een evenwicht blijven zoeken 
tussen globale campagnes en acties met lokale relevantie. Een 
resolutie van Amnesty Vlaanderen werd goedgekeurd: binnen onze 
eigen beweging zijn er eindeloze opportuniteiten voor 



40 - Amnesty International Vlaanderen - Werkjaar 2011 - Duurzaamheidsverslag 

partnerschappen tussen 
Amnesty-groepen en 
Amnesty-activisten in 
verschillende landen. De 
ICM besliste om aan het 
Internationaal Bestuur te 
vragen een pilootproject 
op te starten, waarbij de 
mogelijkheden van digitale 
technologie en sociale 
media zullen onderzocht 
worden. We hadden het 
immers ook over de 
mogelijkheden die sociale 
media en digitale 
technologie bieden voor 
onze campagnes en 
acties.  
 
Irene Khan 
In februari 2011 bleek dat 
de internationale Raad van Bestuur van Amnesty (International 
Executive Committee, IEC) eind 2009 forse uitbetalingen heeft 
gedaan aan de uittredende secretaris-generaal Irene Khan en haar 
adjunct Kate Gilmore. Dit nieuws zorgde voor grote bezorgdheid en 
verontwaardiging bij zowel Amnesty International Vlaanderen en 
andere nationale Amnesty-secties, als bij onze leden, schenkers en 
andere betrokkenen. Het bestuur en de directie van Amnesty 
Vlaanderen vroegen onmiddellijk opheldering aan het IEC. De 
opheldering kwam er slechts gedeeltelijk en bleek onvoldoende om 
alle zorgen weg te nemen. Op aandringen van Amnesty 
International Vlaanderen en andere nationale afdelingen, besloot 
het IEC tot een onafhankelijk onderzoek. De 30e ICM gaat de 
Amnesty-geschiedenis in als de ICM waarin Amnesty International 

zich bewees als een organisatie die zelfkritisch kan zijn in de eigen 
boezem kan kijken en rekenschap en transparantie boven alles 
plaatst. De audit stelde onverbloemd dat de betalingen excessief 
waren en dat bestaande procedures en afspraken op het gebied 
van management, bestuur en toezicht binnen de internationale 
Amnesty-organisatie moeten verbeterd en versterkt worden. Het 
Internationale Bestuur heeft dit erkend. Op de ICM werd besloten 
de aanbevelingen van die audit onverkort te volgen opdat deze 
fouten zich in de toekomst niet kunnen herhalen. De voorzitter 
Peter Pack stelde zijn mandaat ter beschikking van de beweging 
door deel te nemen aan de verkiezingen ook al was hij nog niet 
einde mandaat. Uiteindelijk heeft de beweging ervoor gekozen om 
het Bestuur ter verantwoording te roepen voor het beheer van de 
crisis: de voorzitter werd niet herverkozen. Deze interne crisis heeft 
het vertrouwen van vele activisten in onze organisatie zwaar op de 
proef gesteld. We zijn dan ook dankbaar voor de blijvende inzet van 
de meeste onder hen. De Raad van Bestuur van Amnesty 
Vlaanderen zal de uitvoering van de maatregelen die op de ICM 
werden afgesproken, in elk geval van nabij blijven opvolgen.  
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3. ECONOMISCHE ASPECTEN 
 
Amnesty International draagt onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid hoog in het vaandel. Van zeer groot belang daarin 
is haar financiële onafhankelijkheid. Amnesty accepteert daarom 
geen giften of subsidies van de federale overheden. Ze accepteert 
wel een subsidie (12% van de inkomsten) van de Vlaamse 
Gemeenschap, enkel voor mensenrechteneducatie en lokale 
groepenbegeleiding. Voor het werven van fondsen zijn richtlijnen 
opgesteld, om te voorkomen dat Amnesty werkelijk of schijnbaar 
afhankelijk wordt van welke groepering dan ook. Dit wil zeggen dat 
Amnesty voor haar werk bijna geheel is aangewezen op giften en 
bijdragen van haar leden en schenkers. Een belangrijk aspect in 
Amnesty’s werking is dan ook het onderhouden van de relatie met 
haar sympathisanten. 
 
Amnesty wil hen transparant, 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 ook lid van de VEF 
(Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving) waarbij zij de 
deontologische code jaarlijks onderschrijft. Als lid van de VEF 
verbindt Amnesty zich ertoe om aan haar schenkers waarborgen te 
bieden van de morele kwaliteit van haar fondsenwerving en van 
doorzichtigheid van de rekeningen. 
 
Amnesty International Vlaanderen vzw is een door de overheid 
erkende ngo. Op basis van controles door de FOD (Federale 
Overheidsdienst) Financiën ontving Amnesty Vlaanderen het recht 
om fiscale attesten uit te keren voor de periode 2008 t.e.m. 2011. 

Er werd begin 2011 een aanvraag ingediend bij het Ministerie van 
Financiën om een verlenging te bekomen voor het uitreiken van 
fiscale attesten. Deze aanvraag is in onderzoek en bij gunstig 
advies wordt deze toelating verlengd tot 2017. 
De inkomsten en uitgaven van Amnesty worden jaarlijks 
gecontroleerd door externe financiële experts. Daarom passen wij 
ook het principe van open boekhouding toe.  
 
Iedereen kan een gedetailleerd financieel verslag van Amnesty 
opvragen. Dit kan via StafC@aivl.be of via telefoon 03 271 16 16. 
Het verslag kan ook geconsulteerd worden op onze website 
http://www.aivl.be/wie-we-zijn/centen/ethisch-fondsenwerven. 
 
Financiële indicatoren  

Jaar (*1000 euro) 2009 2010 2011 
Inkomsten 2.285 2.357 2.243 
Uitgaven 2.381 2.329 2.423 
Resultaat(*) -95 28  – 2 (**) 

(*) in dit resultaat 2011 werd rekening gehouden met de provisie voor onze internationale 
bijdrage;  
(**) in het eindresultaat  2011 wordt rekening gehouden met de inkomsten uit legaten > 
15.000 €  
 
De werking van Amnesty International wordt bijna volledig 
gefinancierd door mensen zoals u. Ons engagement bestaat erin 
om elke euro die binnenkomt, zo spaarzaam en efficiënt mogelijk te 
gebruiken voor respect voor mensenrechten. 
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WAAR KOMT HET GELD VANDAAN? 
 

 
 
In 2011 bedroegen de totale inkomsten van onze organisatie 
2.243.976 euro.  
 
Deze zijn afkomstig van: 
 
Giften (20 % giften – 53 % bestendige opdracht): De 
voornaamste bron van inkomsten zijn de giften van individuele 
leden en schenkers. Zij geven vooral onder de vorm van een 
maandelijkse permanente opdracht. Daardoor is er meer zekerheid 
over de inkomsten, zijn er minder administratiekosten en kan 
Amnesty haar acties beter plannen. Daarnaast geven ook een 
aanzienlijk aantal mensen spontaan via een overschrijving op 
Amnesty’s rekeningnummer of via onze online giftmodule. Er 

bestaat ook nog steeds een grote groep schenkers die hun bijdrage 
geeft na ontvangst van een persoonlijke brief met een 
overschrijvingsformulier. Schenkers die op jaarbasis 40 euro of 
meer aan Amnesty schonken, ontvingen automatisch een fiscaal 
attest. En ook als men er niet meer is, kan men de mensenrechten 
blijven steunen door onze organisatie in haar/zijn testament op te 
nemen.  
 
Subsidies (12 %): De Vlaamse afdeling van Amnesty ontvangt een 
subsidie van de Vlaamse overheid. Deze subsidies worden enkel 
gebruikt voor mensenrechteneducatie, vormingsinitiatie en 
begeleiding van Amnesty-groepen. Internationaal zijn hier duidelijke 
spelregels voor vastgelegd, zodat de organisatie nauwlettend blijft 
waken over haar (financiële) onafhankelijkheid.  
 
Lidgelden (4 %): In 2011 betaalden 4.011 leden een 
lidmaatschapsbijdrage. Als ledenbeweging bepalen de leden mee 
het beleid van de organisatie en hebben zij stemrecht op de 
Algemene Vergadering.  
 
Lokale Werking (5 %): Amnesty-vrijwilligers nemen een mooi deel 
van Amnesty’s inkomsten voor hun rekening. Zij organiseren 
doorheen heel Vlaanderen allerlei acties en  evenementen en 
verzorgen natuurlijk het overgrote deel van de verkoop van de 
Amnesty-kaarsen en -kaarten op het einde van het jaar.  
 
Andere (6 %): Hieronder vallen de opbrengsten uit o.a. licenties en 
sponsoringafspraken met bedrijven en andere organisaties alsook 
uit evenementen en de samenwerking met Triodos Bank. Ook kan 
Amnesty rekenen op jaarlijkse tewerkstellingssteun.  
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WAT WORDT ER MET DAT GELD GEDAAN? 
 

 
 
In 2011 bedroegen de totale uitgaven van onze organisatie 
2.423.819 euro.  
 
Dit bedrag werd besteed aan:  
 
Onderzoek (36 %): 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. Amnesty 
International Vlaanderen vzw draagt jaarlijks ongeveer 25% van 

haar inkomsten af aan het internationale secretariaat om o.a. bij te 
dragen aan de onderzoeksmissies en het tot stand komen van deze 
rapporten alsook om de werking ter plekke, daar waar de meeste 
schendingen gebeuren, op te kunnen nemen. Op basis van de 
rapporten en door intensief lobbywerk wijst Amnesty  regeringen en 
internationale organisaties, zoals de VN, op hun 
verantwoordelijkheid.  
 
Mensenrechteninformatie (13 %): Amnesty hecht er veel belang 
aan om de relatie met haar leden, schenkers en andere activisten 
te onderhouden en hen te blijven betrekken bij de beweging. Het 
tijdschrift ‘Amnesty in Actie’ en de verschillende e-zines informeren 
hen over de werking van de organisatie en over de inhoud van het 
werk. De website, met links naar alle andere Amnesty-sites in de 
wereld, alsook de ‘social media’, vormen een alsmaar belangrijker 
informatiekanaal. Ook via de media sensibiliseren we het grote 
publiek voor de problematiek van mensenrechtenschendingen en 
de resultaten die we bereiken. Door regelmatige communicaties, 
per brief, email of telefoon, naar de schenkers bedanken we hen 
voor hun financiële steun en houden we hen op de hoogte van wat 
er met hun bijdrage gebeurt.  
 
Acties en Campagnes (17 %): Regelmatig voert Amnesty acties 
en campagnes om bepaalde thema's onder de aandacht te 
brengen. In het voorbije jaar waren dat ondermeer discriminatie, 
mensenrechten en armoede, rechten van vluchtelingen, 
mensenrechtenschendingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 
De lokale Amnesty vrijwilligers ontvangen geregeld actie- en 
campagnepakketten. Speciale aandacht gaat naar 
mensenrechteneducatie via specifiek voor scholen ontwikkelde 
lespakketten. 
 
Fondsenwerving (15%): Om Amnesty te kunnen blijven 
verzekeren van haar financiële onafhankelijkheid investeert zij in 
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het werven van individuele giften en andere inkomsten. Amnesty 
werkt net als andere ngo’s samen met gespecialiseerde partners 
voor haar fondsenwerving en dat kost geld. Of het nu gaat om de 
mailingfirma die zorgt dat schenkers een brief met overschrijving in 
de bus krijgen, een kaarsenfabrikant die kaarsen levert voor de 
eindejaarscampagne of een oproep tot schenkingen via een 
mediacampagne. 
Amnesty ontwikkelt en onderhoudt voor haar fondsenwerving een 
waaier aan acties, waaronder o.a. het straatwervingproject. Hier 
geeft men op straat mensen uitleg over de werking van Amnesty en 
tracht men hen te overtuigen dat ook hun steun belangrijk is in de 
strijd tegen mensenrechtenschendingen. Vier keer per jaar ontvangt 
een deel van de financiële activisten per brief een vraag voor een 
hernieuwde gift. Amnesty neemt ook deel aan de campagne 
'testament.be' die door Emo VZW voor verschillende ngo's samen 
wordt georganiseerd. Verder ontwikkelt zij ook een aantal 
producten voor verkoop, zoals kaarsen, tijdens haar 
eindejaarscampagne. 
 
Administratie en huisvesting (19 %): Zoals elke organisatie heeft 
Amnesty een aantal vaste uitgaven die te maken hebben met haar 
huisvesting en uitgaven voor het voeren van een deugdelijke 
administratie: boekhouding, logistiek, het inbrengen en updaten van 
adresgegevens, telefoon, internet, pc-netwerk, portkosten. 
 
Vergoeding directeur  
Amnesty gaat op een transparante manier om met de beschikbare 
fondsen en communiceert vanuit dat oogpunt ook het loon van de 
directeur in het duurzaamheidsverslag. De vergoeding van de 
directeur van Amnesty International Vlaanderen bedraagt 3.896 
euro bruto per maand, vermeerderd met enkele voordelen in 
natura, zoals maaltijdcheques, vergoeding voor onregelmatige 
werkuren, gebruik van een Amnesty-gsm en bedrijfswagen.  
 

4. MILIEU ASPECTEN OP HET NATIONAAL 
SECERATRIAAT  
 
Papierverbruik  
We gebruikten duurzaam papier zonder dat daaraan een meerprijs 
verbonden is. Het gebruikte wit papier 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. De 
enveloppen dragen het Europese Eco-label. 
 

 2009 2010 2011 
Aantal vellen (A4) 200.000 225.000 225.000 
Kostprijs (euro)  1.590 1.592  

 
Energieverbruik  
Door de vernieuwing van het dak en de extra isolatielaag die toen 
werd aangebracht, het plaatsen  van  nieuwe ramen met een  
hogere isolatiewaarde dankzij een gift van de firma Reynaers 
Aluminium, het plaatsen van een nieuwe hoogrendement 
verwarmingsketel zijn we er in geslaagd om ons energieverbruik 
drastisch naar omlaag te halen. 
Voor elektriciteit en aardgas zijn de opgegeven waarden als volgt 
samengesteld :  
- voor elektriciteit het gemeten verbruik over 363 dagen 
- voor aardgas het gemeten verbruik over 384 dagen 
Het waterverbruik is voor de periode 13/07/2010 – 14/07/2011. 

 2008 2009 2010 2011 
Elektriciteit 
(kWh) 

28.738 28.229 25.301 19.385 

Gas (kWh) 109.534 110.567 116.424 68.384 
Water (m3) 195  190 181 195 
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Woon - werkverkeer 
Amnesty blijft milieuvriendelijk woon-werkverkeer promoten. 
Pendelaars met de trein krijgen de volledige verplaatsingskost 
terugbetaald. We deden ook actief mee aan de campagne 'Ik Kyoto' 
van de Bond Beter Leefmilieu om de medewerkers aan te 
moedigen om te kiezen voor duurzaam woon-werkverkeer.  
Fietsers krijgen bovendien een verhoogde kilometervergoeding 
(0.21 euro per km ipv 0.15). De plaatsing van een douche, maakt 
het aangenamer om met de fiets te komen werken.  
 
Afval  
Het afval op het Secretariaat wordt selectief gesorteerd (GFT, PMD, 
papier, glas en restafval) en opgehaald voor recyclage. Materialen 
die niet meer bruikbaar zijn, gaan naar de Kringwinkel of het 
containerpark. Oud papier vindt een tweede leven als 
verpakkingsmateriaal voor onze productverkoop. Door de installatie 
van een watermachine, die is aangesloten op het waterleidingnet 
(en die zowel plat water, bruiswater als warm water levert) sparen 
we bovendien heel wat afval van plastic flessen uit. 
 
Duurzaamheid 
Voor catering, zowel intern op het Nationaal Secretariaat als voor 
externe activiteiten, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Fair 
Trade producten.  
Het tijdschrift ‘Amnesty in Actie’ wordt verpakt en verzonden in een 
biologisch afbreekbare verpakking.  
Er werd ook gradueel overgeschakeld naar milieuvriendelijke en 
afbreekbare poetsproducten en handzeep. 
 
 

5. SOCIALE ASPECTEN OP HET NATIONAAL 
SECRETARIAAT 
 
Veiligheid en welzijn 
Het Nationaal Secretariaat beschikt over een veiligheids- en 
preventieadviseur die het beleid op het vlak van veiligheid en 
welzijn uittekent en bewaakt. Er zijn vier personeelsleden die een 
EHBO-diploma hebben en jaarlijks ook de bijscholingen volgen om 
zo, indien nodig, snel en adequaat hulp te kunnen bieden. Idewe, 
de externe preventiedienst waar we bij aangesloten zijn, heeft 
geholpen met een risicoanalyse uit te voeren om zo de mogelijke 
risico’s binnen onze organisatie te kennen en te beheersen. Op 
basis van dit rapport werden diverse maatregelen genomen, o.a. op 
het vlak van ergonomie bij het gebruik van computer en houding op 
de werkplek. Voor medewerkers met rugklachten werden 
ergonomische bureaustoelen aangeschaft. De EHBO-koffers 
voldoen aan de vereiste normen. Ook in 2011 werd een 
evacuatieoefening gehouden, om zo de werknemers te trainen om 
snel het gebouw te verlaten in geval van een mogelijke brand. 
 
Sociaal beleid  
Amnesty International wil ook op sociaal en maatschappelijk vlak 
een voorbeeldfunctie vervullen en engagementen opnemen. Zo 
stellen we permanent twee werknemers tewerk in het artikel 60 
systeem (statuut om langdurig werklozen zonder uitkering terug in 
orde te brengen op sociaal vlak). Ook twee werkstudenten 
(systeem deeltijds leren/deeltijds werken) kregen de kans om 
ervaring op te doen in een werksituatie. 
Er werden aanpassingen doorgevoerd aan het 
secretariaatsreglement, met daarin o.m. een aantal afspraken rond 
thuiswerk en glij- en stamtijden om een beter evenwicht te bieden 
tussen werk en gezin.  
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Binnen de organisatie is er ook aandacht voor een aangepast 
loonbeleid; dit ligt op het niveau van de ngo-sector. De 
loonspanning tussen het hoogste en het laagste loon lag in 2011 op 
2.37. 
 
Enkele gegevens over het personeelsbestand per 31/12/2011:  
 
Betaalde krachten 

 2010 2011 2010 2011 
 Aantal mannen Aantal vrouwen 
Totaal 8 9 14 14 
20-30 jaar 3 2 2 1 
30-40 jaar 1 3 7 7 
40-50 jaar 1 1 4 4 
50-60 jaar 3 3 1 2 

 
Vrijwilligers 

 2010 2011 2010 2011 
 Aantal mannen Aantal vrouwen 
Totaal 14 12 9 10 
20-30 jaar 0 0 0 0 
30-40 jaar 1 0 1 0 
40-50 jaar 2 2 0 2 
50-60 jaar 3 2 4 3 
60-70 jaar 4 4 3 4 
+70 jaar 4 4 1 1 

 
Tevens waren er een 8-tal vrijwilligers voor kortere periodes actief 
in 2011. Omdat zij einde december 2011 niet meer aanwezig waren 
op het Secretariaat, zijn ze ook niet in deze cijfergegevens 
opgenomen. 

In 2011 volgden 10 studenten (1 mannelijke en 9 vrouwelijke) een 
stageopdracht bij de organisatie. De periodes varieerden van één 
week tot vier maanden. 
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6. ANNEX 1. 
Voorstelling organisatie 

6.1. Organisatieprofiel  
 
Naam van de organisatie : Amnesty International Vlaanderen vzw 
 
Operationele structuur van de organisatie : 
Amnesty Vlaanderen heeft een Raad van Bestuur, die de strategie van de 
vereniging vastlegt en opvolgt. De operationele leiding gebeurt door het 
Secretariaat van de vereniging in Antwerpen. De directeur en het 
managementteam zijn hier verantwoordelijk. Op het Secretariaat werken  23 
betaalde personeelsleden (18.60 VTE of voltijdsequivalenten), alsook een 22-tal 
vrijwilligers. Verspreid over gans Vlaanderen zijn er een 250-tal Amnesty-groepen,  
 
lokale afdelingen bestaande uit vrijwillige activisten, 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, wier 
hoofdkantoor gevestigd is in Brussel en tevens op bepaalde terreinen met het 
European Institutions Office van Amnesty 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). 
 
Waar is Amnesty actief ?  Amnesty International is een wereldwijde organisatie 
met meer dan 3 miljoen leden, activisten en sympathisanten, en is actief in meer 
dan 150 landen. 
Rechtsvorm : Amnesty International Vlaanderen is een vereniging zonder 
winstoogmerk (vzw) 

6.2. 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. 

6.3. 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 
effectief kunnen genieten van alle rechten.. 

Kernwaarden 
Amnesty International 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 na bij 
haar leden en in haar werking. Amnesty Vlaanderen is een beweging van 
geëngageerde vrijwilligers, ondersteund door professionele 
secretariaatsmedewerkers. In de besluitvorming staan democratie, rekenschap en 
deugdelijk bestuur voorop.  
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Methodes 
- Respect voor mensenrechten bevorderen: Amnesty Vlaanderen roept overheden, 
bedrijven, organisaties, groepen en individuen in Vlaanderen en in de wereld op 
om zich achter de mensenrechten te scharen, ze te ondersteunen en te 
respecteren, en doet in dit verband voorstellen om schendingen van 
mensenrechten te voorkomen.  
- Schendingen van mensenrechten aanklagen: Amnesty Vlaanderen klaagt 
schendingen van mensenrechten aan op basis van onderzoek dat wordt verricht 
binnen de internationale beweging en waaraan zij ook zelf kan meewerken. Een 
bijzondere aandacht gaat hierbij naar het werk voor individuele slachtoffers, die 
Amnesty Vlaanderen met het grootste respect bejegent. Amnesty Vlaanderen 
roept in dat verband op tot vervolging en berechting van daders van 
mensenrechtenschendingen en tot herstelmaatregelen ten gunste van slachtoffers.  
- Informeren en sensibiliseren: Amnesty Vlaanderen informeert en sensibiliseert de 
Vlaamse samenleving over mensenrechten en mensenrechtenschendingen.  
- Mobiliseren: Amnesty Vlaanderen mobiliseert zoveel mogelijk mensen overal in 
Vlaanderen om als lid, activist of donateur mee te werken aan het bevorderen van 
de mensenrechten. Amnesty Vlaanderen stimuleert haar activisten om te werken 
in groepen en andere samenwerkingsverbanden.  
- Samenwerken: Om haar doelstellingen op de meest efficiënte en effectieve wijze 
te bereiken werkt Amnesty Vlaanderen constructief samen met andere geledingen 
van de internationale beweging, in het bijzonder het Internationaal Secretariaat, 
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. 

6.4. Onze waarden 
Amnesty International is een ledenbeweging: dat is haar kracht en haar 
geloofwaardigheid. Om haar missie en haar doelstellingen te kunnen realiseren 
heeft zij ook een structuur en een organisatie. Alle geledingen van Amnesty 
International onderschrijven de volgende waarden. 
 
Onpartijdigheid  
Amnesty International benadert elk dossier en elke situatie met een open geest en 
zonder vooringenomenheid en beoordeelt deze op basis van haar eigen waarden 
en principes en dus niet die van anderen. 
 
Onafhankelijkheid 
De standpunten en de acties van Amnesty International zijn niet te koop. Alles wat 
Amnesty doet kan enkel en alleen verklaard worden op basis van haar eigen 
waarden en haar eigen werkwijze. 
 
Geloofwaardigheid 
Wat Amnesty International zegt kan geloofd worden omdat Amnesty het gezegd 
heeft. Amnesty spreekt alleen dan als ze weet dat het waar is. Daarom worden 
haar standpunten en acties ondersteund door aangepaste en voldoende research. 
 
Consistentie  
Elk optreden en alle standpunten, zowel binnen elke sectie (bvb. Amnesty 
International Vlaanderen vzw) als doorheen de beweging, moeten voortspruiten uit 
vergelijkbare werkmethodes, die op hun beurt uitmonden in vergelijkbare 
resultaten en 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. 
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Transparantie  
Alle werkmethodes en alle standpunten van Amnesty International staan open 
voor toezicht en onderzoek, zowel binnen de organisatie als daarbuiten (binnen de 
normale grenzen van vertrouwelijkheid en veiligheid) en worden zo ontwikkeld dat 
het mogelijk is om na te gaan hoe standpunten tot stand kwamen en hoe het werk 
georganiseerd wordt. 
 
Rekenschap  
De beslissingsorganen van Amnesty International erkennen dat zij volledige 
rekenschap verschuldigd zijn aan de leden van Amnesty, aan de donateurs en aan 
alle andere betrokken partijen. Ook erkennen zij dat ze 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. 
 

6.5. 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 tijdig ingelicht over datum, plaats en agenda van de vergadering. De 
ingeschreven leden ontvangen ook alle voorbereidende documenten.  
- kunnen leden die niet aanwezig 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. 
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Vandaar dat in Amnesty International Vlaanderen vzw: 
- alle bestuursleden door de Algemene Vergadering rechtstreeks worden verkozen 
(voor een mandaat van twee jaar, twee maal verlengbaar, daarna verlengbaar mits 
twee derden van de stemmen)  
- ook de voorzitter en de penningmeester rechtstreeks door deze Vergadering 
worden gekozen (dat is niet in alle nationale secties van Amnesty International  het 
geval).  
- er gestreefd wordt naar een gezond evenwicht tussen man/vrouw en ervaring op 
het vlak van management, beweging en inhoudelijke expertise inzake 
mensenrechten.  
- gedragsregels en afspraken zijn uitgewerkt i.v.m. eventuele politieke mandaten 
en/of kandidaturen. De afgelopen jaren (ruim 20 jaar) hebben deze gedragsregels 
niet geleid tot het ontslag van een bestuurslid.  
Op 31 december 2011 maakten volgende personen deel uit van de Raad van 
Bestuur: Karine Vandenberghe (voorzitter) - Lieven De Wolf (plaatsvervangend 
voorzitter) – André De Messemaeker (secretaris) – Alain Versluys 
(penningmeester) - Dominic Duthoit -  Ellen Renson - Rik Vereecken. 

Transparantie 
Het is belangrijk dat elk lid van de vereniging zicht heeft op de wijze waarop de 
vereniging wordt bestuurd.  
Vandaar dat elk lid : 
- wordt uitgenodigd om -gratis- deel te nemen aan de Algemene Vergadering.  
- 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 Amnesty in Beweging (de vroegere Groepenzending), de 
maandelijks zending met informatie en campagnemateriaal voor de Amnesty-

groepen. Hierin staan naast alle activiteiten en weetjes ook een voorwoord van de 
voorzitter van de vereniging waarin die terugblikt op het bestuurswerk van de 
voorbije maand.  
Alle belanghebbende 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 www.amnesty.be. 
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 van 
de Rechtbank van Koophandel in Antwerpen en dit in uitvoering van de huidige 
wetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk.  
Amnesty International is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving (VEF) en onderschrijft daarmee de Ethische Code die bepaalt dat 
alle schenkers, medewerkers en personeelsleden van Amnesty beschikken over 
het recht op informatie. Jaarlijks geeft  Amnesty een uitgebreide en transparante 
rapportage uit, die beoordeeld en gepubliceerd wordt door de VEF en door 
onszelf. 

Controle en audit 
Volgende controle- en auditmaatregelen zijn reeds vele jaren van toepassing:  
- de interne audit op jaarrekening en begrotingsopmaak wordt verzorgd door de 
'Kascommissie'. Dit is 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. Ze 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.  
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- 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 500 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.  
- Elk 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 ombudsvrouw of -man, waar personeelsleden terecht 
kunnen bij eventuele conflictsituaties,  
- inspraak van het personeel in het secretariaatsbeleid wordt gestimuleerd in de 
maandelijkse vergadering (A-team) met alle betaalde en vrijwillige medewerkers, 
- elke aanwerving gebeurt op basis van een transparante selectieprocedure, die de 
privacy van kandidaten respecteert, 
- van elke functie binnen het secretariaat, betaald en vrijwillig, bestaat een 
takenprofiel. 
 
 
 
 
 
 

7. Annex 2.  
Strategische doelstellingen van het Operationeel Plan 2010-2011 van Amnesty 
International Vlaanderen 
 
STERKE 
 
1.1 MENSEN – Raad van Bestuur – GOVERNANCE 
 

1.1.1 Investeren in democratie, diversiteit en inclusie van alle belanghebbende 
partijen binnen en buiten onze beweging. 
 

1.1.2 Installeren en blijvend verbeteren van een “deugdelijk bestuur”-cultuur met 
specifieke aandacht voor : transparante communicatie, openheid en 
verantwoording aan alle belanghebbenden binnen en buiten AIVL. 
 

1.1.3. Beogen van optimale effectiviteit en efficiëntie binnen AIVL. 
 
1.2 MENSEN – Nationaal Secretariaat 
 

1.2.1 Gemotiveerd, gekwalificeerd personeel op het nationaal secretariaat 
aanwerven, behouden en op de best mogelijke manier inzetten. 
 

1.2.2 Zorgen voor een veilige en aangename fysieke werkomgeving. 
 
1.3 FINANCIËLE MIDDELEN  
 

1.3.1 We moeten inzetten op financiële groei: ‘Status quo’ is geen optie. 
 

1.3.2 AIVL draagt bij aan de globale financiële ambities van ‘Assessment to 
Distribution’. 
 
1.4 RISICOBEHEER 
 

1.4.1 Het inventariseren, opvolgen en anticiperen op de verschillende risico’s die 
AIVL bedreigen.  
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1.5 LERENDE ORGANISATIE  
 

1.5.1 AIVL wil zichzelf blijven verbeteren om op de best mogelijke manier haar 
kerntaken te vervullen. 
 
1.6 Adequaat en innoverend GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE  
 

1.6.1 Beter benutten van de ‘globale‘ mogelijkheden binnen IT. 
 

1.6.2 Van databeheer naar een professioneel ‘klant-relatie-beheer’. 
 
1.7 LOGISTIEKE ONDERSTEUNING 
 

1.7.1 Verder integreren van de logistieke ondersteuning in werking van 
secretariaat.  
 
1.8 SAMENWERKING met Amnesty International Belgique Francophone 
 
IMPACTVOLLE 
 
2.1 LEREN METEN  
 

2.1.1 Tijd, middelen en expertise investeren in het leren meten van de impact van 
ons werk.  
 
2.2 RAPPORTEREN  
 
2.2.1 Meewerken aan de dataverzameling binnen ‘One Amnesty’. 
  

2.2.2 Monitoring en evaluatie van onze eigen werking om lessen te trekken. 
 

2.2.3 We willen transparant rapporteren aan onze stakeholders.  
 
2.3 POSITIONERING 
 

2.3.1 Binnen ‘One Amnesty’ en binnen de Belgische en Vlaamse samenleving de 

unieke toegevoegde waarde van de Vlaamse afdeling identificeren. 
 

2.3.2 Zorgen dat vertrouwd (incl. eigen achterban) en nieuw publiek begrijpt waar 
Amnesty International voor staat. 
(2.3.2. volgt op 2.3.1.) 
 
2.4 PARTNERS  
 

2.4.1. Samenwerking met partners is een belangrijk instrument om onze 
doelstellingen te bereiken.  
 
2.5 LOBBY EN EXTERNE COMMUNICATIE (traditionele media, social media, 
website,..) buiten campagnes  
 
CAMPAGNE 
 
3.1 MENSENRECHTENSCHENDINGEN DIE MENSEN ARM MAKEN EN 
HOUDEN 
 

3.1.1 Het wereldwijde antwoord op armoede moet mensenrechten centraal 
stellen. 
 

3.1.2 Moedersterfte. 
 

3.1.3 Armoede in België. 
 

3.1.4 Bedrijfsaansprakelijkheid. 
 
3.2 Mensenrechtenschendingen en VEILIGHEID 
 
3.3 INTERNATIONALE RECHTVAARDIGHEID een realiteit maken 
 
3.4 RECHTEN VAN VLUCHTELINGEN EN ANDERE MIGRANTEN 
 

3.4 1 De situatie van vluchtelingen en migranten in België. 
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3.4.2 De situatie van vluchtelingen en migranten in Europa. 
 

3.4.3 Nood aan standpunt- en strategieontwikkeling binnen Amnesty International. 
 
3.5 DISCRIMINATIE binnen Europa 
 

3.5.1 Demand Dignity: Roma en huisvesting.  
 

3.5.2 Discriminatie: EU richtlijn.  
 

3.5.3 Discriminatie van holebi's en transgenders. 
 
3.6 BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE EU 
 
3.7 Acute MENSENRECHTENCRISISSEN WERELDWIJD 
 

3.7.1 AIVL moet snel, relevant, mobiliserend en krachtig reageren bij acute 
mensenrechtencrisissen. 
 

3.7.2 Binnen de internationale beweging is er nood aan een beter systeem om 
snel, relevant, mobiliserend en krachtig te reageren op acute 
mensenrechtencrisissen. 
 
3.8 Werken met en voor RECHTHEBBENDEN (individuals)  
 

3.8.1 AIVL wil de werking met en voor individuals integreren als een rode draad 
doorheen haar werking. 
 

3.8.2 mentale switch maken van slachtoffers naar rechthebbenden 
 
3.9 STRATEGISCH CAMPAGNE VOEREN 
 
3.10 Kunnen inspelen op OPPORTUNITEITEN  
 
3.10.1 De ruimte hebben en/of maken om in te kunnen zetten op de juiste 
onvoorziene opportuniteiten. 

BEWEGING 
 
4.1. IMPACT VAN LOKAAL ACTIVISME METEN 
 

4.1.1 Om activisten op de best mogelijk manier te kunnen inzetten binnen een 
sterke impactvolle campagne is er nood aan onderzoek. 
 
4.2 INSTROOM, ONTHAAL, INZET EN DOORSTROOM van activisten 
 

4.2.1 AIVL wil haar activisten – het volledige spectrum – engageren en op de 
meest impactvolle manier aangepast aan de maatschappelijke 
tendensen/realiteit. 
 
4.3 De 50ste VERJAARDAG gebruiken om te GROEIEN 
 
4.4 Investeren in TOEKOMSTIGE GENERATIES 
 

4.4.1 AIVL moet een beter zicht krijgen op het profiel en de activiteiten van haar 
jongerengroepen. 
 

4.4.2 Er moet gewerkt worden aan de doorstroom na de middelbare school. 
 

4.4.3 AIVL wil haar communicatie met jongeren optimaliseren. 
  

4.4.4 Het draagvlak voor het jongerenwerk moet verruimd worden 
 

4.4.5 Het huidige jongerenplan loopt af in 2010. Er moet in 2011 een vervolgplan 
komen.  
 
4.5 ONE AMNESTY zonder grenzen 
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