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VOORWOORD 
 

Beste Amnesty activisten, 
 
Veel meer dan “verplichte lectuur” wil dit duurzaamheidsverslag een bron van inspiratie zijn voor 
iedere activist en sympathisant van onze beweging. 
 
Bovendien biedt het inzicht in onze interne keuken, welke acties we met ons allen ondernomen 
hebben én tot welke resultaten die geleid hebben. Ook dit jaar is er veel aandacht aan besteed om 
ons gezamenlijk Amnesty verhaal, inclusief struikelblokken en successen, te vertellen. We willen 
immers een zo transparant mogelijk beeld geven vanwaar wij werkelijk staan. 
 
Meer dan ooit is Amnesty een actiebeweging geworden. Met onze 50ste verjaardag voor ogen, is het 
belangrijk onze werkwijze voortdurend bij te schaven, zodat onze middelen zo zinvol mogelijk 
aangewend worden. Het mag dan ook niet verbazen dat dit duurzaamheidsverslag de focus legt op 
Amnesty als campagnebeweging, in de ruime zin van het woord.  
Ons uitgangspunt, met zijn allen iets doen aan schendingen van mensenrechten in de wereld, is nog 
steeds dezelfde. We ontplooien en organiseren activiteiten met dezelfde bedoeling, maar de 
methodes en technieken die we hebben zijn geweldig verrijkt. En soms roepen die weer nieuwe 
vragen op. 
 
De groep mensen die op ons rekent wordt bepaald niet kleiner. Maar met onze gezamenlijke inzet 
zijn we in staat de vlam van de hoop brandend te houden, met als resultaat iets te doen voor 
mensenrechten. 
 
Tot binnenkort! 
Karine Vandenberghe – voorzitter  

Karine op de Algemene Vergadering 2010 

Foto cover en achterzijde: 20
ste

 Schrijf-ze-VRIJdag op 15 oktober 2010 
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1 OVER DIT VERSLAG 

 

Dit duurzaamheidsverslag gaat over het fiscaal en kalenderjaar 
2010. Het verslag werd opgemaakt in februari 2011 in 
voorbereiding van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden 
op zaterdag 30 april in Brussel.  Dit duurzaamheidsverslag werd 
gebaseerd op de richtlijnen van GRI (Global Reporting Initiative). 
Steeds meer grote bedrijven en collega-ngo’s hanteren ditzelfde 
internationale model. Hoe meer dit model gebruikt zal worden, hoe 
vlotter onderlinge vergelijking mogelijk zal worden. 
 
Voor alle vragen over dit verslag kan u terecht bij de directeur, 
Karen Moeskops, op het adres van de organisatie: Amnesty 
International Kerkstraat 156, te 2060 Antwerpen – tel 03 271 16 16 
of per e-mail: KarenM@aivl.be 
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2 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN IN 

EEN OOGOPSLAG 

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 22 betaalde personeelsleden (18.25 VTE of 
voltijdsequivalenten), alsook een 25-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) 
 
 
 

 
 
Actie tijdens U2 concerten op 22 en 23 september 2010 
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ENKELE KERNCIJFERS OVER HET ACTIVISMEPROFIEL 
 
Evolutie 2005-2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Leden 5.803 5.455 5.160 4.846 4.677 4.584 
Nieuwe leden 196 168 142 123 145 137 
Schenkers *  36.881 40.382 38.203 36.118 33.589 32.153 
Schenkers (leden) 3.028 2.836 2.607 2.504 

 
2.366 2.288 

Fiscale attesten 
� Voor €  
 

21.171 
1.500.938,59 

 

23.300 
1.637.345,31 

 

23.268 
1.644.607,03 

 

22.609 
1.602.102,96  

 

21.714 
1.543.877,87 

 

21.496 
1.563.062,62 

 
Totaal Amnesty groepen 262 261 269 271 265 254 
- Publieke Amnesty 112 113 112 112  111 (-3 & +3)  112  
- Amnesty schoolgroepen 131 129 136 138 133 (-18 & +1)  121  
- Besloten Amnesty groepen 13 14 14 14  14 (=)    14  
- Jongeren Amnesty groepen 6 5 7 7  7 (-1 & +1)      7  
Leden in AI groepen 790 793 826 827 

 
801 809 

Thuisschrijvers (niet leden)** 326 341 371 351 333 329 
Spoedactiemedewerkers*** 905 959 964 939 1.281 1.396 
Posterverdelers 281 291 362 361 684 415 
Flyerverdelers 82 92 102 103 130 154 
Kaarsenverkopers 39 47 50 53 58 73 
Activisten voor 1 dag 36 40 44 52 129 168 
Versie van 28.01.2011 

 
* Personen die in het lopende jaar of de vorige 2 jaren één of meerdere gift(en) hebben gegeven. 
** Thuisschrijvers (niet-leden), enkel per post 
*** Spoedactiemedewerkers, zowel per post als per e-mail 

 
Meer informatie over de Inkomsten en Uitgaven vind je in hoofdstuk 7 van dit duurzaamheidsverslag.
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Mama Dadi, één van de vrouwen in de 
sloppenwijken van Nairobi, Kenia die onder de 
constante dreiging van seksueel geweld leven. 

Amnesty International voert actie tijdens de 
concerten van U2 in België. 

WAAROM ? DAAROM. 
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3 ALGEMENE INFORMATIE 

3.1 VISIE EN MISSIE 
Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en 
onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten 
nastreeft door onderzoek en actie.  
Onze activisten worden gedreven door verontwaardiging over 
ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld 
waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen. 

3.2 IDENTITEITSVERKLARING  
De Identiteitsverklaring bevestigt klaar en duidelijk in enkele 
krachtlijnen waar de Vlaamse afdeling van Amnesty International 
voor staat en wat ze doet. Het bestuur stelde deze tekst als 
referentiekader op en de Algemene Vergadering 2007 nam er akte 
van. 

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

KERNWAARDEN 

Amnesty 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.  

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 
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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. 

3.3 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 in 
vergelijkbare omstandigheden. 
 
Eerlijkheid Amnesty International liegt niet en verdraait de 
waarheid niet. Meer nog, Amnesty stelt nooit informatie voor op een 
manier die misleidend of bedrieglijk zou kunnen zijn voor diegene 
die er kennis van neemt. 
 
Transparantie Alle werkmethodes en alle standpunten van 
Amnesty International staan open voor toezicht en onderzoek, 
zowel binnen de organisatie als daarbuiten (binnen de normale 
grenzen van vertrouwelijkheid en veiligheid) en worden zo 
ontwikkeld dat het mogelijk is om na te gaan hoe standpunten tot 
stand kwamen en hoe het werk georganiseerd wordt. 
 
Rekenschap De beslissingsorganen van Amnesty International 
erkennen dat zij volledige rekenschap verschuldigd zijn aan de 
leden van Amnesty, aan de donateurs en aan alle andere betrokken 
partijen; dat zij voldoende en passende informatie moeten geven in 
een toegankelijke vorm zodat leden in staat zijn om hen te 
controleren. 
 
Traceerbaarheid De processen die leiden tot standpunten, alle 
activiteiten die voortvloeien uit deze standpunten en de manier 
waarop Amnesty International functioneert worden dusdanig 
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georganiseerd en geregistreerd dat het mogelijk is om deze 
processen van besluitvorming en beheer te volgen en te begrijpen. 
 
Respect voor mensen en mensenrechten Amnesty International 
heeft steeds respect voor de rechten van haar leden, van al wie met 
haar samenwerkt of met haar in contact komt en van al haar 
personeelsleden. Daarenboven zal Amnesty zich nooit inlaten met 
activiteiten waarvan ze weet of zou moeten weten dat ze de rechten 
van de mens (kunnen) schenden. 

3.4 DEUGDELIJK BESTUUR 

DEMOCRATISCHE BESLISSINGSSTRUCTUUR 

Amnesty International is wereldwijd een ledenorganisatie, waarbij 
zeer veel belang gehecht wordt aan basisdemocratie, als één van 
de internationale principes van de beweging. Zij heeft een 
maximaal democratische beslissingsstructuur, met een rechtstreeks 
verkozen internationaal bestuur van vrouwen en mannen uit alle 
wereldregio's, verkozen tijdens de tweejaarlijkse algemene 
vergadering van vertegenwoordigers van de ruim 50 secties uit de 
hele wereld.  
 
Specifiek in Amnesty International Vlaanderen vzw:  
- hebben alle leden stemrecht op de jaarlijkse Algemene 
Vergadering. Alle leden worden 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. 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 ontslag van een 
bestuurslid.  
 
Op 31 december 2010 maakten volgende personen deel uit van de 
Raad van Bestuur: Karine Vandenberghe (voorzitter) - Lieven De 
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Wolf (plaatsvervangend voorzitter) – André De Messemaeker 
(secretaris) – Alain Versluys (penningmeester) - Dominic Duthoit -  
Ellen Renson - Mieke Van Haegendoren - Rik Vereecken.  
 

 
Raadsleden tijdens de Algmene Vergadering 2010 

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 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 sinds vele jaren van 
toepassing:  
- De interne audit op jaarrekening en begrotingsopmaak wordt 
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verzorgd door de 'Kascommissie', een commissie van drie door de 
Algemene Vergadering rechtstreeks verkozen leden, die volstrekt 
onafhankelijk opereert t.o.v. het bestuur en het secretariaat. De 
'Kascommissie' informeert de Algemene Vergadering over haar 
werkzaamheden tijdens het afgelopen jaar m.b.t. de controletaken 
en haar visie over de opmaak van de jaarlijkse begroting en is enkel 
verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.  
- Het kantoor 'Clybouw Bedrijfsrevisoren BVBA' is de externe 
revisor. Zij lichten jaarlijks de jaarrekening door en rapporteren 
rechtstreeks aan de Algemene Vergadering met een bijkomende 
rapportage aan het bestuur.  
- Inzake het betalingsverkeer zijn er binnen de vereniging duidelijke 
afspraken gemaakt m.b.t. de handtekeningbevoegdheid van het 
personeel. Alle bestelbons vanaf een waarde van 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 ombuds, 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. 



Duurzaamheidverslaggeving - Amnesty International Vlaanderen - Werkjaar 2010 12 

 

Actie op 9 december om de vrijlating van 
de Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo te vragen 

WAAROM ? 

Chinese dissident en winnaar van de Nobelprijs 
voor de Vrede Liu Xiaobo zit een 11 jaar durende 
celstraf uit voor zijn kritiek op de Chinese 
overheid. 

DAAROM. 
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4 RAPPORTAGE ACTIVITEITEN & 

RESULTATEN  

4.1 INLEIDING 
De Vlaamse afdeling van Amnesty International kadert haar 
strategische en operationele keuzes binnen de plannen van de 
internationale en globale beweging, met andere woorden binnen 
het Integrated Strategic Plan (2010-2016), de Global Priority 
Statement (2010-2011) en het European Regional Space - 
Operational Plan (2010). 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 je terug vinden op Mijn Amnesty of opvragen op 
het Nationaal Secretariaat bij Karen Moeskops – KarenM@aivl. 
 
Daarnaast is 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 1 te vinden. Voor bijkomen informatie of vragen kan 
u steeds terecht bij Karen Moeskops, Directeur - KarenM@aivl.be. 

4.2 RESULTATEN 2010 
 

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. Amnesty wil dan ook investeren in de 
diversiteit van haar activisten. Samen met het Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Limburg (ERSV) heeft de Vlaamse 
afdeling in 2010 voor het eerst in kaart gebracht hoe 'divers' haar 
achterban is. De criteria die werden gebruikt, zijn leeftijd, geslacht 
en etnische afkomst (op basis van familienaam). Uit de resultaten 
blijkt dat de diversiteit naar leeftijd en geslacht voldoende 
gevarieerd is. Wat betreft etnische afkomst is er een te lage 
vertegenwoordiging van mensen met een migratiegeschiedenis. Op 
basis van deze resultaten is er gewerkt aan een actieplan voor 
2011 waarin de eerste focus zal liggen op de communicatie van de 
organisatie. In 2010 werden er ook reeds enkele kleinere 
initiatieven genomen zoals het gebruik maken van 
communicatiekanalen van allochtonen organisaties bij het 
verspreiden van vacatures. 
 
In 2010 waren er ook internationaal en nationaal verschillende 
projecten gericht op het actief betrekken van de 'stakeholders' 
van Amnesty bij de ontwikkeling van het beleid, het opmaken van 
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campagnes en de evaluatie van het gedane werk.  De Amnesty 
groepen van Brugge, Gent en Herentals werkten samen met 
armoedeverenigingen uit hun gemeente (zie punt 3. Campagne). 
Op vraag van het Internationaal Secretariaat werd de voornaamste 
contactpersoon voor Amnesty bij Buitenlandse Zaken bevraagd 
over de impact van Amnesty International op de VN top over de 
Millenium Development Goals die plaats vond in september.  
Tenslotte organiseerde Amnesty ook een bevraging bij een aantal 
van haar (financiële) activisten ter verbetering van haar 
communicatiebeleid met haar schenkers.  
 
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) 
 
Voor de totale particuliere giften voor het volledige jaar is het 
resultaat 1% beter dan begroot. Na een kleine daling van deze 
inkomsten in 2009 is het resultaat in 2010 terug iets hoger dan het 
niveau van 2008. Permanente opdrachten maken een belangrijk 
deel uit van de inkomsten van Amnesty. Het is dan ook 
voornamelijk via de stijging van deze permanente opdrachten dat 
deze stijging kan verklaard worden. Sinds enkele jaren groeit ook 
het bedrag van de ‘spontane giften’. Ook via de website kan men, 
dankzij de samenwerking met ‘ikwilhelpen.be’, een gift overmaken 
met een betaalkaart en via een beveiligde verbinding. Deze 
inkomstenpost blijft echter klein, maar de gemiddelde gift van wie 
online doneert ligt erg hoog, in december 2010 was dat gemiddeld 
85 euro. Mailinginkomsten mogen dan op hun retour zijn, voor 
Amnesty maakt het nog steeds zo’n 10% van de opbrengsten uit. 
Het is vooral het aantal aangeschreven personen dat elk jaar 
afneemt.  

Steeds meer mensen nemen Amnesty International op in hun 
testament. Vaak samen met een of meerdere andere goede doelen. 
In 2010 kon Amnesty weer een aantal dossiers afsluiten waarvan 
het bedrag in 2010 werd overgemaakt en ontving de organisatie 
enkele legaten die in de komende periode worden uitgekeerd. 
 
Amnesty steunen kan op erg veel manieren, zo is er de rente 
afstand van de spaarders van Triodosbank. Door de rentedaling 
daalde de inkomsten tegenover 2009. 
 
Via Amnesty groepen, wereldwinkels en het ‘vlambassadeurs-
project’ verkoopt Amnesty kaarsen en wenskaarten. De omzet van 
2010 zat op het niveau van 2009.  
 
De Nationale Loterij zorgde voor 18.000 euro waarmee de 
promotiematerialen van de eindejaarscampagne werden bekostigd. 
Verder kreeg Amnesty ook sponsoring in natura zoals nieuwe 
ramen en een nieuwe vloer voor het kantoor in Antwerpen 
 
December is de belangrijkste maand wat betreft het genereren van 
inkomsten voor de organisatie. De verschillende initiatieven die 
genomen worden rond 10 december, internationale 
mensenrechtendag, kaderen binnen de Eindejaarscampagne. 
Centraal in deze campagne staat de oproep om Amnesty financieel 
te steunen door een kaars te kopen of een gift te doen. Er werden 
naar jaarlijkse traditie honderden verkooppunten in Vlaanderen 
georganiseerd door de lokale Amnesty groepen. Daarnaast 
verkochten ook 65 Oxfam wereldwinkels kaarsen en kerstkaarten. 
Dit lag in de lijn van de voorbije jaren. Ook 500 Vlambassadeurs 
kochten elk een doos met 12 stompkaarsen aan verkochten deze 
zelf verder aan vrienden, familie en collega's. In gans Vlaanderen 
werd er lokaal zichtbaarheid gecreëerd in 109 gemeenten en 23 
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bibliotheken met vlaggen, 
banners, terraskaarsen, 
fototentoonstellingen en 
artikels in gemeentebladen. 
Ter ondersteuning van de 
Eindejaarscampagne zorgde 
het reclamebureau Air voor het 
nodige communicatiemateriaal 
met als inhoudelijke insteek de 
vrijheid van meningsuiting en 
gewetensgevangenen. Voor 
het eerst voerden zowel de 
Vlaamse als de Franstalige 
afdeling van Amnesty dezelfde 
communicatiecampagne. In het 
totaal werden er 8000 affiches 
verspreid via het 
affichenetwerk, de Amnesty 
groepen, gemeenten en 
bibliotheken. Air produceerde ook een radiospot die gratis werd 
uitgezonden op 13 vrije radio's en 3 Vlaamse radiozenders (JOE 
FM, Q Music en Exqi). Een 10-tal week- en maandbladen, 
waaronder Story, P-magazine en De Zondag publiceerden gratis 
een advertentie. Verschillende boekhandels verspreidden gratis de 
voor de campagne ontwikkelde bladwijzer en ondermeer Joker-
reizen en Donorinfo maakte publiciteit over de campagne in hun 
nieuwsbrief.  
 
Tenslotte was er ook een Facebook-actie en een publieke actie, 
op de vooravond van de internationale mensenrechtendag om de 
vrijlating van de Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo te vragen. Deze 
Chinese mensenrechtenactivist zou op 10 december in Oslo zijn 

Nobelprijs niet in ontvangst nemen omdat hij nog steeds onterecht 
in een Chinese gevangenis zit. Via Facebook werden er ongeveer 
800 foto's verzameld van mensen die solidair zijn met Liu Xiaobo. 
Deze werden aan de Chinese ambassade te Brussel op een groot 
scherm geprojecteerd. Ook Vlaams cabaretier Geert Hoste nam 
deel aan de Facebook-actie en promootte ze ondermeer in het 
televisieprogramma de 'Laatste Show'. Ook tijdens zijn 
eindejaarsconference stond het logo van Amnesty op al de affiches. 
Al deze acties en zichtbaarheid hadden een positieve invloed op 
het financieel resultaat van de maand december.   
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Tijdens de Eindejaarscampagne verkopen 
Amnesty groepen kaarsen en wenskaarten 
op verschillende locaties in Vlaanderen. 

WAAROM ? 

"What truly delighted me, lifted my spirit, and 
strengthened me to face my prison guard, was 
the thousands of letters which came to me 
through the organization Amnesty International, 
from all corners of the world.” 
Musaad Abu Fagr vrijgelaten in Egypte, juli 2010 

DAAROM. 
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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. Dit impliceert dat we 
investeren in het leren meten van onze impact, het rapporteren aan 
elkaar en dat we onze krachten bundelen met 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. 
 
Samen met de vzw Toolbox werd er een vervolg gebreid aan het 
pilootproject om de impact te meten van onze Schrijf-ze-
VRIJdag op de kennis en houding van de betrokken scholieren ten 
aanzien van mensenrechten (zie ook punt 3. Campagne) Door het 
onverwachte vertrek van de jongerenwerker is dit project echter niet 
kunnen doorgaan. Ook het tweede pilootproject, het meten van de 
mobilisatiekracht van de muurkranten - deze editie naar aanleiding 
van de lancering  van het Belgisch voorzitterschap van de EU- is 
niet kunnen doorgaan. Er was geen toestemming voor het uitdelen 
van de muurkranten (affiches met op de achterzijde toelichting en 
een actie) in de treinstations te Brussel.  
 
Meer resultaat werd er geboekt in het ontwikkelen van instrumenten 
om impact te meten voor de beweging. In de Amnesty Intern, de 
tweemaandelijkse redactionele zending met informatie en 
actiemateriaal voor de Amnesty groepen,  van maart stond een 
artikel met de conclusies van de workshop rond impactmeten van 
lokale activiteiten, die samen met Toolbox werd gegeven op de 
bewegingsdag in oktober 2009. Naar aanleiding daarvan stuurden 

enkele Amnesty groepen, waaronder de Amnesty groep uit Gent-
Leiestreek een verslag met hun ervaringen en tips. Dit werd 
gedeeld met de andere Amnesty groepen in de Amnesty Intern van 
juni. Vervolgens werd er door het nationaal secretariaat een 
formulier opgemaakt voor groepen om verslag uit te brengen over 
de resultaten van hun activiteiten. Er zullen nog extra inspanningen 
geleverd worden in 2011 om het gebruik hiervan door de groepen in 
te burgeren. (Zie ook 4. Beweging ) 
 
Voor Amnesty is samenwerking met partners een belangrijk 
instrument om de doelstellingen te bereiken. Voorbeelden van 
partners op nationaal niveau zijn Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 

WISH (Werkgroep Internationale Solidariteit Holebi's). Ook lokaal 
wordt samenwerking met partnerorganisaties gepromoot. In de 
internationale pers is er in 2010 opschudding geweest over de 
samenwerking van Amnesty International met de voormalige 
Guantanamo-gevangene Moazzamm Beg omwille van zijn 
vermeende banden met terroristische groeperingen, een bewering 
die  niet werd hard gemaakt. Amnesty heeft daarop haar 
samenwerking met partners intern doorgelicht, waaronder de 
'speakerstour' met Moazzamm Beg. Hieruit zijn aanbevelingen 
gekomen voor de internationale beweging om verwachtingen, 
toegevoegde waarde en risico's juist in te schatten. De 
samenwerking met de omstreden voormalige Guantanamo-
gevangene werd door het Internationaal Secretariaat van Amnesty 
ook na de doorlichting als geschikt beoordeeld.  
 
Lobbywerk, perswerk en online communicatie bieden 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.  
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Cijfers online communicatie (1 januari – 31 december 2010): 
Geregistreerde gebruikers actief in 2010: 1498 
Geregistreerde groepsleden Mijn Amnesty: 297 
Aankopen via webshop: 53 
Online giften: 72 (6.925 euro) 
Website bezoeken: 155 935  
Paginaweergaves:  755 811 
Pagina's/bezoek: 4,85 
Gemiddelde tijd op site: 00:04min:11sec 
Nieuw bezoekperscentage: 61,63% 
 
Er zijn vijf inhoudelijke nieuwsbrieven: Amnesty Nieuwsbrief, 
Focus op Vrouwen, Spoedactie Nieuwsbrief en Mensenrechten in 
Israel en Palestina. Deze worden via de site verzonden. Abonnees 
(11 april 2011):  
Amnesty nieuwsbrief: 14 931  
Spoedactie Nieuwsbrief: 1 183  
Focus op Vrouwen: 419 
Nieuwsbrief Mensenrechten in Israël en Palestina: 712 
 
Sinds 2008 is Amnesty International actief op diverse sociale 
netwerken. Onder meer op Facebook en Twitter, LinkedIn, 
Slideshare, Issuu, ... worden vanuit het Nationaal Secretariaat 
profielen onderhouden. : 
 
Ook evenementen georganiseerd door partners zoals de vzw 
Recht tegen Onrecht en het Open Doek filmfestival dragen hiertoe 
bij. Op  12 mei 2010 vond de 10de editie van het benefietconcert 
op de Groenplaats te Antwerpen plaats. Deze jubileumeditie van 
het concert dat de vzw Recht tegen Onrecht voor Amnesty 
organiseert, had als centraal thema '10 jaar artiesten & activisten 
voor Amnesty International en de mensenrechten'. Meer dan 150 

artiesten stonden de voorbije 10 jaar al op het podium om Amnesty 
International een hart onder de riem te steken. Grote namen als 
Bart Peeters, Zap Mama, Sioen, Admiral Freebee, Gabriel Rios, 
Sarah & Gert Bettens, Absynthe Minded en vele anderen 
passeerden de revue. Het is een gratis festival, maar het publiek 
kon naar jaarlijkse gewoonte de werking van Amnesty 
ondersteunen door iets te drinken, een button te kopen of door een 
petitie te tekenen voor de duizenden Roma die in Italië uit huis 
gezet worden. Er werden in totaal 1.397 buttons verkocht. 
 
Het Open Doek filmfestival liep van vrijdag 23 april tot en met 
zondag 2 mei, in Utopolis in Turnhout en had een extra Congo-luik 
in de Warande. Er kwamen 36.000 bezoekers naar meer dan 100 
films uit de hele wereld kijken. Amnesty was als partner aanwezig in 
alle communicatie van Open Doek: bijlage Gazet van Antwerpen, 
TV-spot, festivalmagazine,... en had een eigen filmspot tijdens het 
festival. In de Warande was Amnesty aanwezig met een 
fototentoonstelling rond seksueel geweld in de Democratische 
Republiek Congo en een petitie. Op het filmfestival was er een 
Amnesty-selectie van zes films met mensenrechten in de hoofdrol, 
waarbij ook een inleiding door Amnesty of door onze partner WISH 
(Werkgroep Internationale Solidariteit met Holebi's) werd verzorgd. 
Verschillende van deze films vielen ook in de prijzen op het festival. 
De voornaamste doelstelling van Amnesty voor deze editie was het 
werven van nieuwe schenkers. De wervers wierven er 52 nieuwe 
donateurs met een vrij hoog gemiddeld bedrag per permanente 
opdracht. Dit aantal geworven schenkers lag echter onder de 
verwachtingen. Dit lag voornamelijk aan een lagere bezetting van 
wervers dan voorzien.  
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Op 12 mei 2010 voerde Amnesty groep 
Heverlee actie voor de moeders van 
Burkina Faso op de Heverleese markt. 

WAAROM ? 

Elk jaar sterven vele Burkinese vrouwen onnodig 
in het kraambed of tijdens hun zwangerschap. 
Dat komt omdat vrouwen onvoldoende toegang 
hebben tot de gezondheidszorg. 

DAAROM. 
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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 
2010 alle mensenrechten, maar ons campagnewerk concentreert 
zich wereldwijd op 5 strategische thema's: 
 

MENSENRECHTENSCHENDINGEN DIE MENSEN ARM MAKEN 
EN HOUDEN 
Voor Amnesty is armoede niet zozeer een kwestie van een gebrek 
aan geld of economische zwakheid, maar van mensenrechten. 
Alleen als jouw mensenrechten gerespecteerd worden, kan je uit de 
vicieuze cirkel van armoede treden en in waardigheid leven. 
 

Millennium Development Goals (MDG’s) 
Wie in 2010 rond armoede werkte, kon niet om de Millenniumtop 
heen, de grote VN-vergadering waarin staatsleiders de maat namen 
van hun  inspanningen om de millenniumdoelstellingen te halen en 
inderdaad tegen 2015 de armoede te halveren. Amnesty wilde 
vooral bereiken dat in de slotverklaring van de Millenniumtop een 
basis werd gelegd voor de erkenning van het belang van 
mensenrechten in de strijd tegen armoede. Met concrete 
tekstvoorstellen heeft de organisatie zowel nationaal als 
internationaal lobbywerk gedaan om in het slotdocument stevige 
verwijzingen te krijgen naar mensenrechten, en discriminatie mee 
op te nemen als belangrijke oorzaak voor verdere marginalisering 
van de allerarmsten. Die verwijzingen zitten er zeker in, al mocht 
het voor Amnesty best een beetje meer zijn. Niettemin bevat het 
slotdocument een basis waarop Amnesty wil voortbouwen om te 
verzekeren dat mensenrechten een centrale plaats krijgen in ieder 
initiatief tegen armoede na 2015.  

Nationaal had Amnesty de bedoeling om onze standpunten inzake 
armoede en mensenrechten, en de impact ervan op het halen van 
de Millenniumdoelstellingen bekend te maken bij de Ministers van 
Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Er was 
intensief overleg met de betrokken Belgische politieke actoren. De 
reacties van de gesprekspartners waren positief: Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel liet weten dat hij de 
Amnesty bekommernissen omtrent het belang van mensenrechten 
voor de MDG’s ten volle deelt. Dhr. Leroy, Speciale Coördinator 
voor de MDG’s voor Buitenlandse Zaken, Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking, onthaalde de boodschap van 
Amnesty dat armoede en mensenrechten nauw verbonden zijn, erg 
positief. Hij wees er ook op dat Amnesty’s boodschap meegenomen 
werd in het opstellen van verklaringen en tussenkomsten van de 
Belgische delegatie op de VN-top. Verschillende parlementairen 
ontvingen in juni het Amnesty-rapport "From promises to delivery - 
putting human rights at the heart of the Millenium Development 
Goals".  Naast het lobbywerk waren ook de eigen activisten actief 
rond mensenrechten en de MDG's. Op 12 juni verzorgde het 
Steunpunt Internationaal Beleid hierover een uiteenzetting op de 
ledenavond in Gent. Op haar beurt was de Regio Gent op 11 
september aanwezig op de Wachtnacht, hoogtepunt van de 
campagne '2015-De Tijd Loopt' van verschillende Belgische ngo's.  
 

Op 20 april was Amnesty International partner in de organisatie van 
de Mo* lezing 'Armoede is de ergste mensenrechtencrisis'. In 
een volle Beursschouwburg te Brussel spraken voormalig 
Secretaris-Generaal van Amnesty, Irene Khan en minister Steven 
Vanackere over armoede, mensenrechten en buitenlands beleid.  
 

Moedersterfte 
In de Demand Dignity campagne werd er tijdens het voorjaar, naast 
het werk rond de MDG's, ook intensief gewerkt rond moedersterfte. 
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Naar aanleiding van de internationale vrouwendag werd in 
samenwerking met de Franstalige collega's een muurkrant 
uitgewerkt over moedersterfte. De muurkrant werd op maandag 8 
maart verspreid in een 30-tal Belgische stations waaronder 
Antwerpen-Berchem, Gent en de Brusselse stations. Zo’n 10.000 
tweetalige muurkranten werden aan pendelaars in de Brusselse 
stations gegeven, terwijl 9.700 Nederlandstalige versies verspreid 
werden in de Vlaamse stations, via het affichenetwerk en op 
Amnesty evenementen. Het themateam vrouwenrechten verzorgde 
lezingen over het thema ‘moedersterfte’ voor buitenlandse 
studenten in Gent. Twee maanden later, op de vooravond van 
Moederdag, organiseerde Amnesty samen met Sensoa het 
evenement 'Moedernacht' in het Provinciehuis te Leuven. Het 
Themateam vrouwenrechten droeg bij aan de organisatie van het 
evenement en besteedde er uitgebreid aandacht aan in haar 
viermaandelijkse tijdschrift ‘Focus op Vrouwen’. Er was de 
vertoning van de film 'Kraambed Congo’, met toelichting van 
documentairemaakster Lieve Blancquaert, een debat gemodereerd 
door Goedele Wachters met de Parlementairen voor de 
Millenniumdoelstellingen en Memisa, muziek van Amatorski en een 
beklijvende getuigenis van Mevrouw Djougal Abdoulayé Traore van 
de NGO Family Care International uit Burkina Faso. Jaarlijks 
sterven in Burkina Faso meer dan 2000 vrouwen als gevolg van 
complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. Het recht op 
degelijke gezondheidszorg wordt vrouwen er ontzegd vóór, tijdens 
en na de zwangerschap. Op Moederdag zelf, 9 mei, namen 14 
Amnesty groepen deel aan de bloemenactie, waarbij bloemen 
werden uitgedeeld aan vrouwen met een solidariteitsactie voor 
Burkinese vrouwen. Zowel tijdens 'Moedernacht' als tijdens het 
festival Manu Mundo en tijdens Let's Mundo verzamelde Amnesty 
lapjes stof (pagnes) waarop activisten hun boodschap aan de 
regering van Burkina Faso schreven. Ook leden van het Europees 

Parlement zetten hun handtekening op de lapjes. Deze vormden 
samen een 40-tal lappendekens van ongeveer 800 lapjes die 
werden verstuurd aan de collega's van Amnesty Burkina Faso. Ze 
werden overhandigd aan de overheid van het land op 31 juli 2010, 
de Afrikaanse Vrouwendag.  
Tenslotte was er op 31 augustus een ontmoeting met het kabinet 
van Ontwikkelingszaken. Uit het gesprek kwam naar voor dat 
moedersterfte voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking een 
prioritair thema is. Aangezien Burkina Faso echter geen partnerland 
meer is, zouden de specifieke inspanningen zich vooral uiten in 
steun voor projecten van internationale organisaties 
 
Sloppenwijken 
Voor de concerten van U2 op 22-23 september in het Koning 
Boudewijnstadion in Brussel voerden de twee Belgische secties van 
Amnesty actie tegen seksueel geweld tegen vrouwen in de 
sloppenwijk Kibera (Nairobi) in Kenia. De actie kaderde in de 
wereldwijde campagne Demand Dignity. 25 Amnesty-activisten 
mochten voor elk concert handtekeningen verzamelen aan het 
stadion, 30.000 concertgangers per avond. Tijdens het concert 
brachten Amnesty-activisten lampions met het Amnesty-logo het 
podium op terwijl Bono het lied 'Walk on' zong dat hij schreef voor 
de Myanmarese mensenrechtenactiviste Aung San Suu Kyi. Er 
werden in totaal 4.696 handtekeningen en 500 foto's verzameld. Er 
was een e-mailopvolging naar de geïnteresseerden met een oproep 
voor online-donatie en een  nieuwsbriefabonnement. Er werden nog 
meer handtekeningen verzameld voor de petitie via de website. Op 
19 november, internationale WC-dag, werden de handtekeningen 
overhandigd aan de Keniaanse ambassade te Brussel. Aan de 
overkant van de ambassade werd er actie gevoerd met als slogan 
'Risking rape to reach a toilet. Demand security for women in 
Nairobi’s slums'. De Keniaanse ambassadeur was niet opgezet met 
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de symbolische toiletpotten tijdens de actie, maar de resultaten van 
een voorafgaand gesprek tussen de ambassadeur en de Belgische 
Amnesty-directeurs voldeden niet om de actie af te blazen. Media-
aandacht was eerder beperkt ter plaatse. De Keniaanse Amnesty-
collega’s vonden het een sterke actie. 
 
Armoede in België - lokale pilootprojecten 
Amnesty in Vlaanderen heeft in 2010 intensief samengewerkt met 
lokale armoedeverenigingen, vooral via het Vlaams netwerk van 
verenigingen waar armen het woord nemen. Zowel Amnesty als de 
armoedeverenigingen hebben ervaring met lokaal beleidswerk. Er 
werden drie pilootprojecten opgestart met de Amnesty groepen 
van Herentals, Brugge en Gent. Ter ondersteuning werd er een 
handleiding uitgewerkt rond lokale beleidsbeïnvloeding inzake 
armoede, met achtergrond bij het project, nuttige tips, eerste 
stappen, informatiebronnen, en een voorstel van een kalender.  
 
In Herentals werkte Amnesty 
samen met het OCMW en 
Samenlevingsopbouw de sector die 
maatschappelijk kwetsbare groepen 
ondersteunt aan het opzetten van 
een inleefhuis. Op 17 oktober, 
Werelddag van Verzet tegen 
Armoede, konden 109 bezoekers 
ondervinden wat arm zijn betekent: 
de bezoekers moesten bv. met 6 
à 10 ampère toekomen en 
kregen een enveloppe met geld 
om een maand te leven. Dit 
was een confronterende ervaring voor zowel scholieren, OCMW-
personeel als het schepencollege. Mensen van Dorpel en 

tewerkgestelde leefloners hebben het huis geïnstalleerd. Bezoekers 
hebben ook een petitie ondertekend waarin ze, samen met 
Amnesty, de Belgische autoriteiten oproepen om een tandje bij te 
steken en er zo voor te zorgen dat België bij de eerste tien landen 
is die hun engagement voor Economische, Sociale en Culturele 
rechten zo concreet maken dat individueel klachtrecht bij een VN-
comité mogelijk wordt. 
 
In Brugge werd op 1 december 
een dialoogcafé georganiseerd 
waar mensen in armoede, hun 
verenigingen - waaronder 'oarme 
in oarme' - en beleidsmensen 
samen aan tafels zitten om over 
verschillende thema’s van 
gedachten te wisselen. Amnesty 
modereerde een geanimeerd en 
interessant gesprek over actieve 
participatie en recht op 
informatie. Alle betrokken 
verenigingen en Amnesty 
zullen de verslagen van de 10 dialoogtafels bundelen tot één 
document en dat overmaken aan de Stad Brugge, zodat het kan 
dienen als instrument en inspiratie voor het armoedebeleid in de 
stad.  

“Wie zelf niet arm is, kan 
moeilijk inschatten hoe moeilijk 
mensen in armoede het hebben 
om volwaardig deel uit te maken 
van de maatschappij”, 
benadrukt Jef Verrrydt van de 
Amnesty groep in Herentals. 
"Voor ons is de samenwerking 
met De Dorpel, een vereniging 
waar armen het woord nemen, 

erg verrijkend.” 

“Elk van de tafels startte met 
getuigenissen van mensen in 
armoede. Zo’n dialoogtafels 
vormen hopelijk de start van een 
beter armoedebeleid in 
samenspraak met mensen in 
armoede. De beleidsmensen 
toonden in elk geval een grote 
bereidheid om te luisteren, een 
mooi begin”, zegt Kathleen Coen 

van de Brugse Amnesty groep. 
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De Gentse pilootgroep 
praatte met verenigingen in de 
wijk Nieuw Gent over 
huisvesting en sociale 
uitsluiting en bracht in kaart 
welke overlegstructuren er 
vandaag bestaan om armen 
inspraak te geven in het 
beleid. Dat bleken er al heel 
wat te zijn. De Amnesty groep 
organiseerde samen met het 
OCMW van Gent een 
geslaagde vorming over 
kansarmoede en sociale 
uitsluiting. Daarnaast werd er 
ook gestart met de 
voorbereidingen van  een 
ontmoetingsavond mét benefietconcert van Kommil Foo op 19 mei 
2011. Dit gebeurde samen met verschillende verenigingen uit 
Nieuw Gent, waaronder Ambrosia’s tafel en Wijkresto. Het OCMW 
verdeelt 200 tickets aan 1 euro, zodat het voor iedereen betaalbaar 
is. Het is de bedoeling om naar aanloop van het evenement in het 
NTG op 19 mei 2011 de voornaamste problemen aan te kaarten in 
de wijk Nieuw-Gent. Dit moet leiden tot een constructieve dialoog 
met het stadsbestuur vanaf 19 mei 
 
17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede 
Samen met de Franstalige collega's werd een tweetalige muurkrant 
ontwikkeld voor de Werelddag van Verzet tegen Armoede met als 
thema 'Armen willen geen medelijden. Wel respect voor hun 
rechten'. Op de muurkrant stond ook de actie-oproep om de 
onlinepetitie voor de bekrachtiging van het Optioneel Protocol bij 

het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en 
Culturele Rechten te tekenen. Activisten-voor-1-dag en flyeraars 
werden opgeroepen om in de Brusselse treinstations mee 2.500 
tweetalige muurkranten uit te delen.  In het campagnepakket voor 
de Amnesty groepen stond eveneens de oproep om een geknoopt 
wit laken uit het raam te hangen op 17 oktober. Dit is de 
standaardactie van de armoedeverenigingen in Vlaanderen met als 
slogan 'Ontsnap uit de armoede'. 
 
Internationale werkgroep 
Tenslotte maakte de Vlaamse afdeling deel uit van de internationale 
Amnesty-werkgroep die vanuit verschillende ervaringen en vragen 
van secties het concept 'actieve participatie' verder gaat 
operationaliseren.  
 
MENSENRECHTENSCHENDINGEN EN VEILIGHEID 
2010 was een overgangsjaar in Amnesty’s werk rond schendingen 
van mensenrechten die begaan worden in de strijd tegen terreur en 
het streven naar veiligheid. Nadat de campagne ‘Stop Terreur met 
Recht’ in 2009 werd afgesloten, werkte het Internationaal 
Secretariaat in 2010 aan een nieuwe strategie die niet enkel de 
strijd tegen terreur onder de loep zal nemen, maar ook andere 
mistoestanden die verantwoord worden door de noodzaak om de 
openbare veiligheid te waarborgen. Vanuit Vlaanderen werden de 
ontwikkelingen in deze oefening opgevolgd. Anderzijds bleef de 
Vlaamse afdeling aandacht besteden aan de onopgeloste kwesties 
uit de campagne ‘Stop Terreur met Recht’. Zo werden ook in 2010, 
8 jaar na de eerste overdracht van terreurverdachten naar 
Guantanamo Bay (januari 2002), mensen opgesloten in het 
detentiecentrum. Nochtans had President Obama bij zijn aantreden 
in januari 2009 beloofd de gevangenis binnen het jaar te zullen 
sluiten. Op 21 januari had Amnesty een onderhoud met de 

"Voor ons betekent het veel om met 
deze organisaties samen te zoeken 
naar de plaats van Amnesty in de 
armoedeproblematiek”, zegt Els 
Desmedt van de Gentse Amnesty 
groep. “We willen de eigen agenda 
niet doordrukken, maar vooral 
luisteren naar de vele 
armoedebewegingen in Gent. 
Amnesty-sympathisanten zijn weinig 
vertrouwd met de 
armoedeproblematiek. Net daarom 
is de vorming van onze leden 
belangrijk, bijv. via contact met 
ervaringsdeskundigen in armoede.” 
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Amerikaanse ambassadeur te Brussel. Het gesprek ging niet enkel 
over de illegale detentie op Guantanamo Bay, maar ook over 
internationale bescherming, de rol van de VS en van Europese 
landen. Amnesty had ook een ontmoeting met federaal procureur 
Johan Delmulle omtrent de manieren waarop informatie die 
mogelijk uit foltering kan bekomen zijn (via inlichtingen- of 
politiediensten) wordt behandeld en over internationale jurisdictie.  
Op 15 november, een week voor de topontmoeting tussen de 
Verenigde Staten en de Europese Unie lanceerde Amnesty het 
rapport 'Open Secret: Mounting evidence of Europe’s complicity in 
rendition and secret detention’. Het rapport bevat een grondige 
analyse van wat Europese staten al verrichtten om gerechtigheid te 
verkrijgen voor de medeplichtigheid van lidstaten aan misdrijven in 
het kader van de CIA-programma’s van zogenaamde renditions,  
onwettige overdrachten van mensen naar een land waar ze worden 
ondervraagd met -vaak onwettige- methodes, en geheime detentie. 
Hoewel verscheidene lidstaten belangrijke inspanningen hebben 
geleverd, blijft de Europese Unie oorverdovend stil. De lancering, in 
aanwezigheid van de onderzoeker die het rapport opstelde, 
genereerde heel wat media-aandacht in heel Europa. Het debat lijkt 
sedertdien opnieuw vaart te hebben gekregen in het Europees 
Parlement. 
 
INTERNATIONALE GERECHTIGHEID EEN REALITEIT MAKEN 
Op 23 maart werd de Amnesty Leerstoel van de Universiteit Gent 
uitgereikt aan Dr. Luis Moreno-Ocampo, hoofdaanklager bij het 
Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij ontving de leerstoel voor 
zijn bijdrage in de strijd tegen straffeloosheid voor de ergste 
misdaden en de zwaarste mensenrechtenschendingen. Daags voor 
de publiekslezing in de Vooruit, waren er gastcolleges aan de 
Universiteit Gent voorzien. Dr. Ocampo werd echter op het laatste 
ogenblik verhinderd. Op dinsdag 23 maart was Dr. Ocampo 's 

ochtends te gast op een policy 
briefing van het European 
Policy Centre. Nadien was er 
een debat in het Europees 
Parlement. In de namiddag 
had Dr. Ocampo een 
ontmoeting met Catherine 
Ashton, Hoge 
Vertegenwoordiger van de 
Europese Unie voor 
Buitenlandse Zaken en 
Veiligheidsbeleid, waar ook de 
directeur van Amnesty's 

European Institutions Office, Nicolas Beger, op aanwezig was. 
Tijdens de uitreiking van de leerstoel 's avonds in de Vooruit waren 
ongeveer 500 mensen aanwezig. Na afloop van de publiekslezing, 
bleek de Sudanese gemeenschap ruim vertegenwoordigd te zijn 
wat resulteerde in een geanimeerd debat. Er was ruime media-
aandacht voor de Leerstoel met ondermeer een interview in Knack 
magazine, De Morgen en op Radio 1.  
 
RECHTEN VAN VLUCHTELINGEN EN ANDERE MIGRANTEN 
Detentie van asielzoekers en migranten 
Ook in 2010 volgde Amnesty de detentie van asielzoekers en 
migranten in de gesloten centra op, zowel in individuele dossiers 
als op het vlak van algemeen beleid. De gestarte werkzaamheden 
met parlementairen werden verder gezet. Binnen een informele 
werkgroep in het parlement werd verder onderzocht hoe de 
administratieve detentie van asielzoekers en migranten moet 
worden aangepast om in overeenstemming te zijn met de 
mensenrechten. Daarnaast maakt Amnesty International nog 
steeds deel uit van het platform 'Kinderen op de vlucht' waarbinnen 
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het alternatief voor de opsluiting van gezinnen met kinderen, de 
zogenaamde ‘woonunits’, van nabij wordt opgevolgd.  
 
Toepassing van de Dublinverordening 
De toepassing van de Dublinverordening door België met 
betrekking tot overdrachten van asielzoekers naar Griekenland was 
een belangrijk thema in 2010. 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 en migranten in 
Griekenland, bleven Europese landen, waaronder België, 
asielzoekers terugsturen naar Griekenland onder het 
Dublinsysteem. De publicatie van het Amnesty rapport 'The Dublin 
II trap: transfers of asylum-seekers to Greece' was een goede 
aanleiding om de onderzoeker van het rapport, Victoria Banti-
Markouti, uit te nodigen naar België. Victoria legde enkele 
lobbybezoeken af, op zowel nationaal als Europees niveau, en 
sprak de pers toe op een persconferentie op 29 april. De Morgen 
wijdde een hele pagina aan het onderwerp en verder werd het 
bericht aan Nederlandstalige kant ook opgepikt door Metro en MO* 
online. Op 20 oktober besliste de bevoegde Staatssecretaris 
Melchior Wathelet om voorlopig geen asielzoekers meer terug te 
sturen naar Griekenland. Deze beslissing werd ondertussen 
bevestigd na een belangrijke uitspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens, waarin België als eerste Europese 
lidstaat werd veroordeeld omdat het asielzoekers terugstuurde naar 
Griekenland.  
 
Opvangcrisis 
De opvangcrisis bleef aanhouden en bereikte een triest hoogtepunt 
in de winter van 2010. Op 23 september onderschreef Amnesty 

International een gezamenlijk persbericht van organisaties begaan 
met de rechten van asielzoekers en migranten, dat op de nodige 
media-aandacht kon rekenen met onder andere vermeldingen in 
Metro, Het Laatste Nieuws en een bericht van Belga. Amnesty 
verspreidde mee de petitie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
waarin een onmiddellijke oplossing werd geëist voor de crisis. Op 
28 oktober ondersteunde Amnesty de publieke actie van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen in Brussel, die voorafging aan de 
overhandiging van de petitie aan de regering. Amnesty 
ondersteunde ook het lobbywerk waar mogelijk, onder andere met 
een brief gericht aan de Eerste Minister. 
 
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 
verrichtte Amnesty International Vlaanderen uitgebreid lobbywerk 
naar aanleiding van de omzetting. Aan het einde van 2010 had 
België nog niet aan haar verplichting voldaan en was de richtlijn 
nog niet omgezet. In het kader van terugkeer bleef Amnesty 
International ook ijveren voor een systeem van toezicht op 
gedwongen verwijderingen in België. Amnesty International 
Vlaanderen uitte ook kritiek op het Belgisch terugkeerbeleid naar 
bepaalde landen in de loop van 2010, onder andere naar landen 
zoals Irak, Afghanistan en Kosovo.  
 
Migratie 
Er werden in de loop van 2010 verdere concrete stappen gezet om 
het werk van Amnesty International rond migratie vorm te geven, 
voornamelijk op Europees niveau. Amnesty International 
Vlaanderen droeg bij aan de consultaties rond een Europese 
strategie rond migratie, die erop gericht is om de activiteiten van de 
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Europese secties rond dit thema te coördineren. Dit moet ervoor 
zorgen dat Amnesty International zwaarder kan wegen op 
Europese besluitvorming. Er werd eensgezindheid bereikt over de 
te volgen strategie, die in de loop van 2011 verder zal worden 
ontwikkeld tot een Europese campagne rond migratie. 
 
Asiel en migratie op EU niveau 
De Vlaamse afdeling van Amnesty handelde op verzoek van het 
EU-kantoor en bezorgde Amnesty standpunten aangaande asiel- 
en migratiekwestie op EU-niveau aan de bevoegde nationale 
instanties. Met het oog op het Europees Voorzitterschap vonden er 
voorbereidende ontmoetingen en consultaties plaats met betrekking 
tot de prioriteiten voor het Belgisch voorzitterschap op het vlak van 
asiel en migratie. Naar aanleiding van de Internationale Dag van de 
Migrant op 18 december lanceerde Amnesty een persbericht en 
een actie gericht aan de Europese Unie in verband met de situatie 
van vluchtelingen en migranten in Libië en Malta. Er was een live 
interview in De Ochtend op Radio 1 en ook De Standaard 
publiceerde een artikel over het onderwerp. 
 
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. Amnesty belichtte in haar rapporten en acties doorheen 
2010 voornamelijk de segregatie van Roma in het onderwijs en de 
gedwongen uitzetting van Roma uit sloppenwijken. Daarnaast 
vroeg Amnesty om een uitgewerkte Europese strategie voor de 
Roma-problematiek. Op 13 januari lanceerde Amnesty het rapport 
'Czech Republic: Injustice renamed' over discriminatie van Roma in 
het onderwijs in Tsjechië met de bijhorende briefschrijfactie en een 
Nederlandse versie van de door Amnesty Tsjechië beheerde 

website www.changeit.cz en bijhorend promomateriaal. De petitie 
op de website werd onderschreven door 271 Vlamingen, tegenover 
209 Duitse activisten en tientallen activisten uit andere Europese 
landen. In het voorjaar werd er een postkaartenactie verspreid over 
Roma in Roemenië en werd er een schrijfactie over hun recht op 
wonen opgenomen in de maart editie van Amnesty in Actie. De 
handtekeningen die verzameld werden op het benefietconcert op 
de Groenplaats voor het recht op wonen voor de Roma in Italië 
werden verstuurd aan Amnesty Italië. Ze werden begin juni 2010, 
samen met handtekeningen uit andere Europese landen, 
overhandigd aan de Romeinse autoriteiten. Tijdens het Belgische 
voorzitterschap van de Europese Unie ijverden we, op verzoek van 
het EI Office van Amnesty, voor een daadkrachtige Europese 
strategie om de Roma-problematiek aan te pakken.  
 
Op 2 september voerde Amnesty actie aan de ambassade van 
Slovakije. Reeds enkele jaren voert de organisatie actie tegen de 
discriminatie en segregatie van Roma-kinderen in het onderwijs in 
dit land (o.m. Schrijf-ze-VRIJdag 2008). De nieuwe Slovaakse 
regering legde ronkende verklaringen af en beloofde de nodige 
stappen te zullen zetten, maar de nodige concrete maatregelen 
bleven uit. Een delegatie van de Belgische secties werd ontvangen 
door de ambassadeur en de consul. De actie ging gepaard met een 
sms-actie, briefschrijfactie, persbericht, zichtbaarheid op de website 
en online media. Ondermeer Radio 1 berichtte over de actie. 
Amnesty International startte ook een onderzoek naar de 
behandeling van Roma in Frankrijk. Tenslotte werd op 10 november 
het rapport 'Violent attacks against Roma in Hungary' gelanceerd. 
Ook dit rapport werd opgepikt door de Vlaamse media.  
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Amnesty International voerde op 2 
september 2010 actie aan de ambassade 
van Slovakije in Brussel. 

WAAROM ? 

In Slovakije worden Roma-kinderen systematisch 
in aparte klassen of scholen ondergebracht, of in 
het bijzonder onderwijs geplaatst, enkel en alleen 
omdat ze Roma zijn. 

DAAROM. 
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Europese Anti-discriminatierichtlijn 
Een nieuwe anti-
discriminatierichtlijn moet een 
einde maken aan de uitsluiting en 
achterstelling van mensen 
vanwege hun leeftijd, seksuele 
oriëntatie, religie of handicap. 
Miljoenen Europeanen worden op 
grond van hun identiteit of 
persoonlijke omstandigheden 
gediscrimineerd op 
maatschappelijke terreinen als 
huisvesting, onderwijs, sociale 
voorzieningen of goederen en 
diensten. Helaas is er nog geen 
goede Europese regelgeving die 
dat verbiedt. Een nieuwe anti-
discriminatierichtlijn moet daarin 
verbetering brengen maar besluitvorming daarover verloopt zeer 
moeizaam. Enkele Europese lidstaten verzetten zich tegen het 
voorstel van de richtlijn. Omdat vooral Duitsland weigerachtig staat 
tegenover de richtlijn, lanceerde Amnesty een internationale petitie 
aan het adres van de Duitse overheid. Amnesty slaagde er in om 
meer dan 50.000 handtekeningen te verzamelen, ook van Vlaamse 
activisten, en overhandigde die op 7 juni aan de Duitse minister 
voor Familiezaken, Kristina Schröder. Jammer genoeg volstonden 
ze niet om het Duitse verzet te breken. Het Amnesty pleidooi voor 
een algemene discriminatierichtlijn vormde dan ook een belangrijke 
pijler in het werk rond het Belgische voorzitterschap van de 
Europese Unie. Het lobbywerk ten aanzien van Minister Vanackere 
en de Permanente Vertegenwoordiging van België werd 
ondersteund door een advertentie met een haiku in De Standaard 

gericht aan Europees President Herman Van Rompuy. De haiku 
"Gebelgde Unie. Tijd voor gelijke rechten. Het tij moet keren" werd 
ook in de vorm van een notaboekje aan Van Rompuy overhandigd 
door Amnesty's Secretaris-Generaal Salil Shetty. Naar verluidt was 
Van Rompuy gecharmeerd door het opzet en engageerde hij zich 
om het dossier te bestuderen. België slaagde er als Voorzitter van 
de Raad in om het voorstel op de agenda te houden, maar kon 
geen wezenlijke vooruitgang boeken in de onderhandelingen. De 
realistische ambitie van Amnesty International tijdens het 
Hongaarse voorzitterschap is te zorgen dat het dossier niet terug 
begraven wordt. 
 
Holebi's & transgenders 
Ondanks alle vooruitgang van de laatste decennia worden 
lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in heel 
Europa nog steeds met discriminatie geconfronteerd, zowel in de 
wetgeving als in de praktijk. Dat wordt wel het meest duidelijk 
wanneer de holebi- en transgendergemeenschap op straat wil 
komen tijdens een pride of ander openbaar evenement. Meer dan 
50 activisten van Amnesty International uit meer dan 20 landen 
namen zelf deel aan de Baltic Pride die op 8 mei doorging in 
Vilnius, Litouwen. Zo betuigde de mensenrechtenorganisatie haar 
steun aan holebi’s en transgenders in de regio. De Vlaamse 
afdeling van Amnesty financierde de deelname van een activist van 
Amnesty Moldavië. Amnesty vroeg daarnaast de Belgische 
ambassadeur in Vilnius om steun. Ook ter ondersteuning van de 
Belgrade Pride die plaatsvond op 10 oktober waren er positieve 
contacten met de Belgische ambassade ter plaatse. Amnesty 
voerde ook voor beide prides online actie. 
 
In 2010 werkte Amnesty Vlaanderen ook verder samen met WISH 
(Werkgroep Internationale Solidariteit Holebi's). Op 22 januari 

Amnesty secretaris-generaal Salil 
Shetty en Herman Van Rompuy 



Duurzaamheidverslaggeving - Amnesty International Vlaanderen - Werkjaar 2010 29 

ontvingen beide organisaties Sebastien Mandeng, holebi-activist uit 
Kameroen. Ook namen beide organisaties deel aan de Belgian 
Pride op 5 mei waar Amnesty Vlaanderen een stand bemande 
samen met Amnesty Belgique francophone.  
 

 
Belgian Pride 2010 

 
Racisme en religieuze discriminatie In 2010 is er in Europa 
steeds meer debat ontstaan over het dragen van volledige 
gezichtssluiers door islamitische vrouwen. Op 29 april werd in de 
Belgische Kamer een verbod op kleding die het gezicht geheel of 
grotendeels verbergt met overweldigende meerderheid 
goedgekeurd. Amnesty International veroordeelde dit algemeen 

verbod van boerka's of nikabs. Niet enkel omdat het wetsontwerp 
in strijd is met de godsdienstvrijheid en de vrijheid van 
meningsuiting, maar ook omdat het boerkaverbod vrouwen niet 
helpt die gedwongen worden om zo’n kledingstuk. Integendeel, 
vrouwen die al slachtoffer zijn van dwang en geweld, worden 
nogmaals bestraft door het boerkaverbod. Er kwamen zowel uit de 
eigen achterban als van het ruimere publiek een aantal 
verontwaardigde reacties op dit standpunt. Amnesty heeft getracht 
het standpunt verder toe te lichten en te kaderen. Ook in 2011 zal 
de organisatie verder op dit thema blijven werken.  
 

BELGISCHE VOORZITTERSCHAP VAN DE EU 
Alvorens België officieel het Voorzitterschap van de Raad van 
Europese Unie overnam, werkte Amnesty International actief mee 
aan de consultatieronde met het middenveld over het programma 
die de federale regering organiseerde. Amnesty had ook ‘bilaterale’ 
ontmoetingen met regeringsleden, administraties en kabinetten 
teneinde te wegen op de agenda van het Voorzitterschap. In 
tussentijd werd, in nauwe samenwerking met het Internationaal 
Secretariaat, het Europese Amnesty kantoor en de Franstalige 
Belgische sectie, een document met aanbevelingen opgesteld. 
Hierin werd aandacht gevraagd voor het interne 
mensenrechtenbeleid (met bijzondere aandacht voor discriminatie, 
asiel en migratie en de strijd tegen het terrorisme), aan de EU als 
wereldspeler en aan een aantal globale thema’s zoals 
internationale gerechtigheid, bedrijfsaansprakelijkheid en de 
millenniumdoelstellingen. Elke aanbeveling werd ondersteund door 
concrete ‘benchmarks’. Meer nog dan om grote thema’s en 
institutionele uitdagingen draait een mensenrechtenbeleid echter 
altijd om mensen. Daarom waren er ook de verhalen van 10 
individuen die hun mensenrechten geschonden zien of zagen, met 
telkens een concrete actie die de Europese Unie en haar lidstaten 
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konden ondernemen. Doorheen het Belgische Voorzitterschap 
werden lobby- en schrijfacties ondernomen in verschillende landen 
om de EU te overtuigen om het respect voor de rechten van de 
individuen te vrijwaren. Het is onmogelijk om de precieze impact 
van deze acties te meten maar in verschillende gevallen werd een 
merkelijke vooruitgang geboekt. Het aanbevelingsdocument, 
beschikbaar in drie talen, werd op 24 juni publiek gelanceerd met 
een actie op het Schumanplein ondersteund door Europese en 
Belgische parlementsleden. Via de Amnesty groepenzending werd 
een muurkrant met de tien individuele verhalen en een oproep tot 
actie aan de Amnesty groepen bezorgd. Uiteraard werden ook de 
relevante overheidsinstellingen van onze aanbevelingen op de 
hoogte gebracht, schriftelijk en in gesprekken. Gedurende het hele 

voorzitterschap werd 
intensief contact 
gehouden met de 
federale overheid. In 
deze contacten werd 
een bijzondere nadruk 
gelegd op de strijd 
tegen discriminatie, 
de situatie van Roma 
in Europa, de 
Europese bijdrage aan 
de millenniumtop en de 
institutionele aspecten 

van de Europese Unie in de veranderde context na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Zoals steeds het 
geval is, werd de agenda van de Europese Raad nauwlettend 
gevolgd en er werden onder meer briefings opgesteld en verstuurd 
voor de toppen tussen de EU en Afrika en de VS en de Asia-EU-
Meeting. 

Een oud zeer van de Europese Unie – het gebrek aan coherentie 
tussen het interne en externe mensenrechtenbeleid – vormde 
een rode draad doorheen het Voorzitterschap. Op 12 juli 2010 
sprak Amnesty hierover op het tweejaarlijkse EU-NGO-Forum en in 
Amnesty In Actie werd een artikel opgenomen. Het thema werd ook 
meermaals aangekaard in lobbygesprekken met parlementairen en 
overheidsinstanties. 
 
Op 4 november 2010 publiceerde Amnesty een tussentijdse 
evaluatie van het Voorzitterschap. België en de Europese Unie 
verwezenlijkten belangrijke successen in de strijd tegen de 
doodstraf en andere discussies op VN-niveau. Amnesty 
International toonde zich echter diep teleurgesteld in het gebrek 
aan moed van België om bepaalde mensenrechtenproblemen op 
het grondgebied van de Europese Unie aan te pakken.  
 
MET EN VOOR RECHTHEBBENDEN 
Van bij het ontstaan van Amnesty staan individuen wiens rechten 
geschonden worden, centraal. Anno 2010 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 in 
2010 actief mee aan het beleid dat hierover internationaal wordt 
ontwikkeld, zowel tijdens de meeting die in oktober doorging in 
Parijs, als tijdens het verder uitwerken van de strategie. Nationaal 
was er een infosessie over het werk voor en met rechthebbenden 
tijdens Amnesty Laten Zien in Melle en Brugge. Doorheen het 
Europees Voorzitschap werd er actiegevoerd voor 10 individuen 
wiens mensenrechten geschonden worden en waarvoor het 
Voorzitterschap een voelbaar verschil zou kunnen maken.  
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LANDENWERK 
In 2010 werd er gekeken hoe de organisatie van het landenwerk 
binnen de Vlaamse sectie beter kon georganiseerd worden. Zowel 
de Raad van Bestuur, als de Landencoördinatieteams en 
specialisatiegroepen waren nauw betrokken bij deze oefening. 
Toolbox vzw hielp bij het organiseren van een bevraging, het 
modereren van een Rondetafel en formuleerde aanbevelingen. Het 
landenteam China en het landenteam Noord-Afrika stopte hun 
werking omdat de toestroom van actiemateriaal vanuit het 
Internationaal Secretariaat de voorbije jaren te onregelmatig en 
onvoorspelbaar was. 
 
Israël en de Bezette gebieden  
In 2010 domineerde twee belangrijke dossiers het Amnesty-werk 
rond Israël en de Bezette gebieden. Enerzijds waren er 
verschillende lobbycontacten met aanbevelingen voor de 
behandeling op VN-niveau van het 'Goldstone-rapport', een VN-
rapport dat mensenrechtenschendingen door beide kanten van het 
conflict in Gaza eind 2008 - begin 2009 documenteert.  
 
Anderzijds was er een ontmoeting op de Israëlische ambassade 
omtrent de dood van activisten op de zogenaamde "Flotilla" en de 
nood voor een onafhankelijk, internationaal onderzoek en over de 
opheffing van de blokkade. Daarnaast verzorgde het Landenteam 
lezingen over mensenrechtenschendingen in de Regio op 
uitnodiging van de Amnesty groepen in Brugge, Gent, Brussel, Sint-
Niklaas en Hasselt. Het team ontwikkelde eveneens een actie voor 
de Amnesty groepen rond het recht op water in de Bezette 
Gebieden, waarbij op verschillende zomerfestivals handtekeningen 
werden verzameld op lege flessen water die vervolgens werden 
opgestuurd naar de Israëlische ambassade.  
 

Colombia 
Op 16 september ging het multidimensionaal project 
'Wapenland' van het educatief theater Antwerpen in première. 
Wapenland is een verhaal over de problemen van de inheemse 
bevolking in Colombia, zoals het geweld, de drugshandel en de 
mijontginning, en is gericht op jongeren uit het middelbaar 
onderwijs. Het project bestaat uit een boek, theaterstuk, educatief 
pakket en een website. Het landenteam Colombia stond, samen 
met Broederlijk Delen, in voor de inhoudelijke controle van het stuk. 
Het secretariaat zorgde voor een begeleidend educatief pakket.  
Op 20 november ontvingen de Belgische Amnesty-secties de 
'moeders van Soacha', wiens zonen slachtoffer zijn van 
buitengerechtelijke executies door het Colombiaanse leger. Naast 
contacten met de media was er ook een ontmoeting met de Gentse 
groepen. 
 
Amnesty International volgde ook het zogenaamde 'DAS-
Schandaal' (Departemento Administrativo de Seguridad) nauw op 
en ondertekende samen met andere organisaties brieven waarin 
werd opgeroepen tot een onderzoek. De Colombiaanse 
veiligheidsdienst zou immers in België het werk van verschillende 
NGO’s van wel zeer nabij gevolgd hebben, tot en met telefoontaps 
toe. Tenslotte gaf het Landenteam een presentatie omtrent de 
mensenrechtensituatie in Colombia tijdens een hoorzitting in de 
Kamer op 16 maart. 
 
Regio Grote Meren 
Mensenrechtenactivisten kregen het hard te verduren in de Regio 
van de Grote Meren in 2010. In Rwanda werd op 24 juni  Jean 
Leonard Rugambage doodgeschoten voor zijn huis in Kigali. Op 2 
juni werd in de Democratische Republiek Congo de 
mensenrechtenactivist Floribert Chebeya vermoord. 
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Op verzoek van het Internationaal Secretariaat werd verzocht om 
de druk op de Rwandese overheid op te voeren. Europese 
diplomaten volgden de zaak ter plekke op. De twee secties van 
Amnesty in België hadden verscheidene contacten met het 
ministerie voor Buitenlandse Zaken omtrent het rapport 'Safer to 
stay silent: The chilling effect of Rwanda's laws on 'genocide 
ideology' and 'sectarianism'. In 2010 waren er twee bezoeken van 
de Congolese advocaat Joseph Dunia Ruyenz. Maître Dunia is 
onder meer directeur van de mensenrechtenorganisatie PDH, een 
organisatie waarmee Amnesty nauw samenwerkt. Hij ontmoette de 
verantwoordelijken op Buitenlandse Zaken en een aantal NGO-
partners. Amnesty groepen stuurden ook 500 postkaartjes naar 
President Kabila om gerechtigheid te vragen voor de vermoorde 
Congolese mensenrechtenactivist Pascal Kabungulu. Amnesty 
concentreerde zich ook op het beschermen van 
mensenrechtenverdedigers en middenveldwerkers in de gespannen 
sfeer voor en na de verkiezingen in Burundi. Er waren frequente 
contacten met de federale en Europese overheden, onder meer 
naar aanleiding van bezoeken van Pacifique Ninahazwe (directeur 
van FORSC - de grootste NGO-koepel in Burundi), Gabriel Rufyiri 
(Voorzitter van OLUCOME – een organisatie die strijdt voert tegen 
corruptie) en Solange Habonimana (eveneens werkzaam bij 
FORSC). Er werd ook aandacht gevraagd voor het uitblijven van 
een gedegen onderzoek naar de moord op Ernest Manirumva (in 
2009) en voor de precaire situatie van de mensen die in Burundi de 
campagne ‘Justice pour Ernest Manirumva’ opstartten. 
 
Het Landenteam van de Grote Meren organiseerde, samen met het 
vrouwenrechtenteam, de fototentoonstelling 'Verkrachting=moord' 
over het seksueel geweld in het Noorden van Congo. De 
tentoonstelling was ondermeer te bezichtigen in de Sint-Niklaaskerk 
te Gent, op de Wereldfeesten te Leuven, in de bibliotheek en het 

buurthuis Dynamo te Deurne. Er werd ook een petitie van Amnesty 
Nederland omtrent seksueel geweld tegen vrouwen aan de 
Congolese ambassadeur te Brussel bezorgd.  
 
INSPELEN OP (POLITIEKE) OPPORTUNITEITEN 
 
Wapenhandel 
Het Themateam Wapenhandel volgde samen met het secretariaat 
de verdere ontwikkelingen omtrent het VN-Wapenhandelsverdrag 
op en verzorgde briefings voor Buitenlandse Zaken.  
Amnesty maakte in 2010 haar bezorgdheden over aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken omtrent het gebruik van 'Tasers' 
(elektroshockwapens) door de politie tegen de activisten in het 
Lappersfortbos.  
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Op 10 juli 2010 voerde Amnesty groep 
Brussel en het Landenteam Israel / 
Palestina actie voor Gaza tijdens het 
Vijverfestival in Dilbeek. 

WAAROM ? 

Drinkwater in Gaza is schaars. Meer dan 90% 
van het beschikbaar water is vervuild en niet 
geschikt voor consumptie. 

DAAROM. 
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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.   
 
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 de eigen acties rond de verjaardag 
van de giframp in Bhopal in 2009 uit te werken, door deel te nemen 
aan de internationale meeting en telefoonconferenties. De 
resultaten van de studie worden verwacht tegen de zomer van 
2011. Op basis van de tot nu toe verzamelde informatie heeft het 
Internationaal Secretariaat wel reeds een interactieve online map 
opgemaakt met de verschillende activismevormen die secties 
wereldwijd gebruiken. 
 
In eigen land participeerde Amnesty 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. Een 100-
tal Amnesty activisten vulde de enquête in. De resultaten van deze 
studie werden voorgesteld aan de medewerkers op het nationaal 
secretariaat en het Steunpunt Actie Beweging. De studie, samen 
met ervaringen van op het terrein, legde de basis voor de opstart 
van een nieuw project om lokaal een Amnesty-netwerk van 
Amnesty groepen, losse medewerkers en individuele activisten uit 
te bouwen; dat de werktitel 'bijenkorfmodel' meekreeg. 

 
Amnesty groepen  
Het aantal lokale Amnesty groepen blijft stabiel in Vlaanderen. In 
2010 stopten er drie Amnesty groepen en zijn er drie nieuwe 
opgestart. In Sint-Pieters-Leeuw en in Kessel-Lo (een groep van 
Koerdische mensen) werden nieuwe groepen opgestart en in 
Antwerpen werd de Engelstalige groep heropgestart. Amnesty gaat 
hiermee in tegen de trend binnen Vlaamse verenigingen waar het 
aantal lokale afdelingen achteruit gaat.  
De Franstalige collega's namen de Vlaamse concepten  
'groepswerk à la carte' en de 'activistenfolder' over.  
 
Amnesty Laten Zien 
Uit de evaluatie van de Bewegingsdag 2009 bleek dat de formule 
haar beste tijd heeft gehad. In 2010 werden er 4 regionale 
ontmoetingsmomenten georganiseerd waarbij telkens een 
Amnesty-groep als gastheer optrad en het programma bepaalde. 
De eerste bijeenkomst in Leuven (25/9) werd afgelast wegens te 
weinig inschrijvingen. In Brugge (2/10) was de opkomst beperkt 
maar voldoende en de sfeer goed. In Melle (23/10) waren er 33 
aanwezigen, in Herentals (13/11) 40. De deelnemers evalueerden 
het initiatief als positief.  
De werkwinkels, zoals bijvoorbeeld 'Amnesty vroeger en nu', 
'Groepen en beweging versterken', 'Discriminatie in Europa, die op 
de ‘Amnesty laten zien!’ werden gegeven, werden ook aangeboden 
aan Amnesty groepen die niet aanwezig konden zijn.  
 

Visie en coördinatie Individuele activisten 
Door het onverwachte vertrek van het betrokken personeelslid, liep 
het project rond het onthaal en de coördinatie van individuele 
activisten, vertraging op. Eind 2010 werd er echter een nieuw 
systeem op het Nationaal Secretariaat opgezet voor het onthaal en 
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de doorstroom van individuele activisten dat vanaf februari 2011 
operationeel zal zijn. 
In 2010 was er een extra inspanning om activisten-voor-één-dag 
te recruteren met een oproep via de website, het activistenblad 
Amnesty in Actie, de Amnesty Intern. Ook de Activismefolder werd 
op alle evenementen gebruikt. De activisten-voor-één-dag 
ontvingen in 2010 alle actieoproepen, maar ook Amnesty groepen, 
schenkers en sympathisanten werden via ondermeer de 
nieuwsbrief en de website op de hoogte gebracht van acties en 
evenementen.  
 

INVESTEREN IN TOEKOMSTIGE GENERATIES 
20ste 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 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 
mensenrechtenschendingen. 
 
Het thema van deze feesteditie was de doodstraf, een klassiek 
doch nog al te vaak controversieel thema. Er werd zoals steeds een 
educatief pakket ter beschikking gesteld voor de leerkrachten, met 
achtergrondinformatie, werkvormen, een DVD, een 
fototentoonstelling, een gsm-inzamelactie en affiches. Op 15 
oktober 2010 namen een kleine 600 Vlaamse scholen deel aan de 

actie en werden er massaal brieven geschreven voor twee mensen 
die dreigen geëxecuteerd te worden nl, Ibrahim Karim Mohammed 
al-Qaragholi in Irak en Reggie Clemons in de Verenigde Staten.   
 
Het Scheppersinstituut in Mechelen zorgde voor een extra grote 
actie naar aanleiding van deze jubileumeditie. 800 leerlingen 
namen deel aan workshops en schreven brieven, voor elke brief 
werd er een ballon aan een geweer gehangen waardoor symbolisch 
een executie werd vermeden. Zoom, het jeugdjournaal van VTM 
bracht een mooie reportage over de dag. Ook in Brussel 
organiseerde de Amnesty groep Vijfhoek naar traditie een mooie 
actie: zij nodigde Marjan Cochez, een jonge geëngageerde 
doodstrafactiviste uit als getuige en organiseerde workshops voor 
de leerlingen. De geschreven brieven werden in januari door de 
directeur van Amnesty aan de Amerikaanse ambassadeur in 
Brussel overhandigd, die zei onder de indruk te zijn van het 
engagement van zoveel jonge mensen.  
 
“Ik waardeer uw inzet in het domein van de mensenrechten ten zeerste, in 
het bijzonder uw bekommernis, samen met duizenden Vlamingen, omtrent 
de situatie van Ibrahim Karim Mohammed al-Qaragholi. Ik verzeker u dat 
België en de EU zich onverminderd zullen blijven inzetten om de naleving 
van deze fundamentele rechten te blijven bepleiten bij de Iraakse 
overheid.(..) De afgelopen maanden hebben mijn medewerkers met veel 
enthousiasme en toewijding een 2000-tal brieven en e-mails gelezen en 
beantwoord. Helaas dien ik u mee te delen dat wij niet langer in staat zijn 
elke brief afzonderlijk te beantwoorden bij gebrek aan personeel, logistieke 
en financiële middelen. “ 
Jo Indekeu, Ambassadeur van België voor Jordanië en Irak 
 

Schoolgroepen en Studentenkernen  
Een stagiair bevroeg met een enquête de vele schoolgroepen om 
na te gaan hoe het activisme op school er vandaag uit ziet. Het 

"We are very impressed and 
encouraged by the thousands of 
letters coming from your section 
and the other European sections in 
the past weeks. We know that 
Reggie is very impressed by the 
response, as I don't think he's 
seen this level of support before." 
Amnesty USA 
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leverde nuttige informatie op over de vele verschillende manieren 
waarop scholen met het Amnesty-materiaal aan de slag gaan, van 
schrijfacties tot heuse themaweken. 
 
De Amnesty studentenkernen organiseerden verschillende 
filmvoorstellingen om mensenrechtenthema’s onder de aandacht te 
brengen: Persepolis over Iran (Gent, 30 maart), Paradise Lost over 
de doodstraf (Leuven, 1 december) en The Life of David Gale over 
hetzelfde thema (Gent, 9 november). Op 24 maart vond in De 
Blauwe Kater (Leuven) Jamnesty plaats, een concert ten voordele 
van Amnesty. Op 22 april organiseerden de Gentse studenten 
‘Sterven om leven te geven’, een thema-avond over moedersterfte 
met een panelgesprek (Marleen Temmerman, Peter Persyn en Niki 
Dheedene) en een documentaire. De Gentse studenten waren ook 
aanwezig op de Student Kick-Off (29 september) om iedereen 
duidelijk te maken dat de studentenkern actief is. Daarnaast hielden 
de studenten in Leuven en Gent verschillende schrijfacties. Het was 
een tijdje stil rond de Brusselse studentenkern, maar op 18 
november werd de groep opnieuw opgestart vanuit een groepje 
stagiairs en ex-stagiairs van het secretariaat. 
 
ONE AMNESTY zonder grenzen 

De Vlaamse afdeling van Amnesty International werkte ook in 2010 
zowel structureel als op ad-hoc basis met zowel de Franstalige 
collega's. Enkele voorbeelden: alle acties die in 2010 plaatsvonden 
in Brussel werden samen georganiseerd, de coördinator van het 
Amnesty-werk in het kader van het Belgische Voorzitterschap van 
de EU werd gefinancierd door beide secties samen. De Algemene 
Vergaderingen van beide secties vonden op wandelafstand van 
elkaar plaats in Brussel waardoor de slotlezing en afsluitende 
receptie gezamenlijk georganiseerd werden. Er werd gestart met 
een onderzoek naar mogelijke schaalvoordelen- en valkuilen indien 

de samenwerking tussen beide afdelingen verder gestructuraliseerd 
zou worden.  
  
Ook met de Nederlandse afdeling van Amnesty werd er samen 
structureel en op ad-hoc basis gewerkt op verschillende domeinen. 
Ook hier enkele voorbeelden. (Online)Artikels, jaarrapport entries 
en nieuwsberichten worden wederzijds uitgewisseld, er wordt een 
gezamenlijk profiel op de sociale netwerksite Netlog onderhouden 
en Twitter berichten worden uitgewisseld. Voor de ontwikkeling van 
nieuw Customer-Relations Management (CRM)-systeem is er een 
structurele samenwerking. In 2010 was er ook overleg over 
ondermeer de organisatie van landenwerk en schrijf- en 
spoedacties. 
 
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. 
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Tijdens de 20
e
 Schrijf-ze-VRIJdag op 15 

oktober 2010 schreven duizenden 
scholieren in Vlaanderen tegen de 
doodstraf. 

WAAROM ? 

Reggie Clemons is terdoodveroordeeld in de VS. 
Nochtans was er geen fysiek bewijsmateriaal 
tegen hem, waren de getuigen twijfelachtig en 
kreeg Reggie slechts weinig juridische bijstand. 

DAAROM. 
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4.3 DAG OP DAG RAPPORTAGE 
 
Een greep uit de vele activiteiten die in 2010 doorheen gans 
Vlaanderen werden georganiseerd. Elke activiteit had één doel voor 
ogen: mobiliseren voor mensenrechten. 
 
14 & 15 JANUARI Het European Institutions Office organiseert een 
training ter voorbereiding van het Belgische voorzitterschap, voor 
stafleden en vrijwilligers van de Belgische afdelingen. 
 
7 FEBRUARI Amnesty groep Melle 
organiseert hun traditionele maar 
onconventionele fuif.  
 
12 FEBRUARI De leerlingen van het Sint-Jan 
Berchmans college in Mol feesten tijdens 
FUIF-ZE-VRIJ. De leerkrachten tappen. 
 
20 FEBRUARI Amnesty groep Hasselt organiseert een optreden van 
'Buurman' naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan.  
 
27 FEBRUARI Amnesty groep Oostende organiseert een culinaire avond 
'Langs de Bronnen van de Nijl' ten voordele van Amnesty.  
 
10 MAART Amnesty groep Gent Leiestreek zorgt voor een boeiende 
thema-avond rond de campagne Demand Dignity en India, met ondermeer 
Prakrash Goossens van Global Action Against Poverty. 
 
12 MAART Amnesty groep Geel bestaat 20 jaar en viert dit met o.a. de 
muziek- en wereldpoëzieavond met het Fermate collectief "Anders dan ik" 
 
20 MAART Amnesty groep Schilde organiseert een voorstelling van het 
theaterstuk ‘The choice is yours' van vzw Alles loopt op rolletjes. In het 

stuk wordt op een ludieke wijze uitgelegd waar Amnesty International voor 
staat.  
 
20 MAART Lyceum Genk overhandigt Amnesty een cheque van € 3000, 
de opbrengst van hun fuif. 
 
15 APRIL De Amnesty wervers hebben hun motivatiedag. 
 
17 APRIL Eva Brems verzorgt een vorming over mensenrechten voor 
vrijwilligers en personeelsleden van het secretariaat.  
 
24 APRIL Naar goede gewoonte wordt er gekwist met Amnesty groep 
Vosselaar.  
 
24 APRIL De Algemene Vergadering vindt plaats in de Espace Jacqmotte, 
Brussel. Karine Vandenberghe neemt de fakkel over van Eva Brems als 
voorzitster van de Vlaamse afdeling van Amnesty. Samen met de 
Franstalige leden, die dezelfde dag hun Algemene Vergadering hebben, 
wordt de dag afgesloten in Ateliers des Tanneurs met een 
mensenrechtenlezing door Aruna Roy en een cocktail  
 
24-25 APRIL Amnesty groep Overijse 
organiseert de verkoop van de huisraad en het 
meubilair van de Zusters van Overijse-
Mechele die hun mooie XVIII-eeuwse ‘Pand 
Cadix’ verlaten.  
 
28 APRIL Amnesty groep Heverlee-Terbank 
organiseert een voordracht van prof. Eva Brems 'Hoe universeel zijn onze 
mensenrechten ?' 
 
29 APRIL Amnesty en haar communicatiebureau AIR winnen goud met de 
'waterguns' eindejaarscampagne van 2009, op de 'Magazine Print Award' 
van de federatie van Belgische magazines. 
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30 APRIL Amnesty groepen Brugge 51 en Sint-Kruis 204 organiseren 
voor de 6de keer een kwis over een Amnesty thema. Dit jaar was het 
thema 'armoede'. 
 
MEI In het tijdschrift 'Goedele' staat een 
reportage van 10 bladzijden over de effecten 
van de muur op het dagelijkse leven van de 
Palestijnen. Het artikel kwam mede tot stand 
dankzij het Landenteam Israël/Palestina.  
 
5 MEI Amnesty groep Lier verzorgt tijdens 
het Open Doek Filmfestival in Lier de nabespreking bij de film 'For a 
moment, freedom' over het Europees migratiebeleid. 
 
8 MEI Amnesty bezorgt haar bijdrage voor de "Universal Periodic Review" 
van België aan de Mensenrechtenraad in Geneve. De Vlaamse afdeling 
van Amnesty werkt actief mee aan de opstelling van het rapport.  
 
18 &19 MEI Europese Amnesty directeurs ontmoeten elkaar in Ittre, nabij 
Brussel.  
 
25 MEI Amnesty lanceert haar Jaarrapport met ondermeer berichtgeving 
door VRT radio en tv, KanaalZ, De Morgen, Metro en De Standaard 
Online. 
 
9 JUNI De Belgische secties van Amnesty International, de Liga voor de 
Mensenrechten en Ligue des Droits de l'Homme hebben een onderhoud 
met de directeur van het Europese Fundamental Rights Agency. 
 
17 - 20 JUNI Karine Vandenberghe neemt deel aan het Chairs forum in 
Frankfurt, waar een aantal informatiesessies en internationale discussies 
op het programma staan. Ze maakt er kennis met haar buitenlandse 
collega’s en versterkt de banden met de voorzitter van Amnesty Nederland 
en Amnesty Belgique Francophone. 
 

1 JULI Het Themacoördinatieteam Bedrijfsleven organiseert op het 
secretariaat een lezing met Koen De Feyter, oud-voorzitter van Amnesty 
en Professor mensenrechten, over het werk van John Ruggie, Speciaal 
VN-Vertegenwoordiger voor Mensenrechten en Bedrijven. 
 
10 JULI Amnesty groep Brussel voert actie op het Vijverfestival tegen de 
onrechtvaardige waterverdeling in Israël/Palestina. De petitie krijgt de 
vorm van etiketten die op lege waterflessen worden gekleefd.  
 
17-26 JULI Amnesty regio Gent gaat voor de derde keer op 'Kroegentocht' 
tijdens de Gentse Feesten. In verschillende horecazaken wordt actie 
gevoerd rond het recht op water in de Gazastrook en in de Westelijke 
Jordaanoever .  
 
11 AUGUSTUS De Amnesty inzending voor 
De Standaard Solidariteitsprijs wordt 
gepubliceerd. Het thema is de doodstraf.  
 
13 & 14 AUGUSTUS Een 40-tal vrijwilligers 
verkoopt bonnen tijdens de Antilliaanse 
Feesten in Hoogstraten. Amnesty ontvangt hiervoor een financiële 
vergoeding. 
 
17 SEPTEMBER Het personeel van het nationaal secretariaat heeft haar 
jaarlijkse uitstap met de 'Red Star line' wandeling in de voormiddag en 
bowling in de namiddag.  
 
3 OKTOBER Amnesty Groep Lokeren organiseert een aperitiefconcert 
met Jessica Peel (marimba) en Andy D’Hont (saxofoon).  
 
10 OKTOBER 200 Belgische Amnesty activisten voeren actie op het 
Poelaertplein te Brussel, tegen de doodstraf in de Verenigde Staten van 
Amerika. 
 
13 OKTOBER Amnesty Groep Zuiderkempen organiseert samen met 
11.11.11 Westerlo een fakkeltocht en film 'Hasta La Ultima Piedra'.  
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18 OKTOBER Cinema Geel ontvangt 960 leerlingen voor de film 'Desert 
flower' over vrouwelijke genitale verminking. Ze gaan aan de slag met een 
educatief pakket van Amnesty. 
 
19 OKTOBER De tentoonstelling “Librarium” 
in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel opent. 
In dit onderdeel van haar permanente 
collectie is ook de Amnesty-affiche van de 
eindejaarscampagne 2009 opgenomen. 
 
6 &7 NOVEMBER De laatste editie van de tweedehands boekenmarkt 
Oostende vindt plaats. Er worden meer dan 8000 tweedehands boeken te 
koop aangeboden ten voordele van Amnesty International. 
 
12 NOVEMBER Amnesty groep Herentals reikt de Amnesty prijs uit tijdens 
de Olense Kartoenale, één van de meeste gerenommeerde in Vlaanderen. 
 
20 NOVEMBER Amnesty groep Puurs-Klein Brabant 122 organiseert een 
tentoonstelling rond de rechten van de "mindervalide" en het kind. De 
tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking met scholen en met 
VFG Mechelen, een vereniging voor personen met een handicap. 
 
20 NOVEMBER Amnesty groep Brugge 51 en Amnesty groep Brugge 
Sint-Kruis 204 koken voor de negende keer het Amnesty etentje onder de 
deskundige leiding van huiskok Piet. Dit jaar: Griekenland-Turkije of 
Turkije-Griekenland.  
 
21 NOVEMBER Amnesty groep Heist-op-den-Berg zorgt voor een 
overheerlijk pannenkoekenfeest. 
 
27 NOVEMBER Amnesty Groep Oostende organiseert het concert 
'Wakker Voe Gunter: water' een vocale samenwerking van 'Ier en Gunter' 
en 'Wak maar proper' onder leiding van Dirk Ooms en Ludwig Lapauw. 

 

28 NOVEMBER 2010 Amnesty groep Lier 1830, de stad Lier en de 
verenigingen van het Lierse Noord-Zuid Overleg organiseren samen het 
solidariteitsevenement 'Lier wereldwijd'. 
 
NOVEMBER Amnesty op de Antwerpse boekenbeurs. Vrijwilligers 
verkopen er kaarsen, kerstkaarten, het Jaarrapport en boek 'Wapenland'. 
 
26 NOVEMBER Nieuwe medewerkers & stagiaires van het European 
Institutions Office krijgen training over de werking van Amnesty. 
 
27 NOVEMBER & 18 DECEMBER Amnesty geeft een gastcollege aan 
studenten van Groep T te Leuven over het communicatiebeleid van een 
ngo.  
 
22-24 NOVEMBER De persverantwoordelijke van Amnesty Tsjechië draait 
enkele dagen mee op het secretariaat in het kader van het Europees 
Capacity Building Project.  
 
11 DECEMBER Amnesty groep Antwerpen 
129 zet haar jaarlijks etentje in het teken van 
Germain Etikilime. Germain zit sinds 2004 
vast in de gevangenis van Brazzaville, 
Republiek Congo, zonder dat er een 
aanklacht tegen hem is ingediend 
 
DECEMBER LifeTV blijft de Amnesty-spot gratis uitzenden via Belgacom 
en Telenet digitaal. 
 
13 DECEMBER Een delegatie van San Jose de Apartado in Colombia 
heeft een onderhoud met de Colombiaanse ambassadeur in Brussel voor 
de diplomatieke dagen, en bij verschillende Europese instanties.  

 
17 DECEMBER Het secretariaat houdt haar jaarlijks kerstfeestje. Eliane 
Lemmens, gedurende 20 jaren actief als vrijwilligster en tevens de 
“geestelijke moeder” van de Schrijf-ze-VRIJdag gaat met Amnesty-
pensioen en wordt in de bloemen gezet  
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5 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 natuurlijk zeggen dat 
Amnesty voor haar werk bijna geheel is aangewezen op giften en 
contributies 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 financiële activisten 
waarborgen te bieden van de morele kwaliteit van haar 
fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen. 
 

Amnesty Vlaanderen is een door de overheid erkende ngo. Op 
basis van controles door de Federale Overheidsdienst Financiën, 
ontving Amnesty het recht om fiscale attesten uit te keren voor de 
periode 2008 t/m 2011. 
 
FINANCIËLE INDICATOREN (*1000 euro) 
Jaar (in euro) 2008 2009 2010 

Inkomsten 2.415 2.285 2.357 

Uitgaven 2.359 2.381 2.329 

Resultaat(*) 56 -95 28(**) 
 
(*) in dit resultaat werd géén rekening gehouden met de provisie voor onze internationale 
bijdrage; daarom is het resultaat dat wij neerleggen volgens het model van de Nationale 
Bank (opgelegd door de vzw-wetgeving) lichtjes afwijkend. 
 
(**) in het eindresultaat 2010 wordt geen rekening gehouden met de inkomsten uit legaten > 
15.000€ (deze worden opgenomen in de reserves). 
 
Amnesty 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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5.1 WAAR KOMT HET GELD VANDAAN? 

 
 
In 2010 bedroegen de totale inkomsten 2.357.140 euro. Dit geld 
is afkomstig van: 
1. Giften (18 % giften en 52 % bestendige opdracht): Veruit de 

voornaamste bron van inkomsten zijn de giften van individuele 
leden en schenkers. Voor het overgrote deel komen deze giften 
via een bestendige of permanente maandelijkse opdracht. 
Daardoor is er meer zekerheid over de inkomsten en kan 
Amnesty haar acties beter plannen. Dit zorgt ook voor minder 
administratiekosten. Daarnaast zijn er ook een aanzienlijk 
aantal mensen die spontaan geven via een overschrijving op 
Amnesty’s rekeningnummer of via onze online giftmodule. 
Amnesty heeft ook nog steeds een grote groep schenkers die 

hun bijdrage geven na ontvangst van een persoonlijke brief met 
een overschrijvingsformulier. Schenkers die op jaarbasis 30 
euro (voor 2010) of meer aan Amnesty schonken, ontvangen 
automatisch een fiscaal attest. Ook wie er niet meer is, kan 
Amnesty blijven steunen door onze organisatie in je testament 
op te nemen.  

2. Subsidies (12 %): De Vlaamse afdeling van Amnesty ontvangt 
een subsidie van de Vlaamse overheid. Deze subsidies worden 
enkel gebruikt voor mensenrechteneducatie 
(vormingsinitiatieven) en begeleiding van lokale Amnesty 
groepen. Internationaal zijn hier duidelijke spelregels voor 
vastgelegd, zodat de organisatie nauwlettend blijft waken over 
haar financiële onafhankelijkheid.  

3. Lidgelden (4 %): In 2010 betaalden 4.584 leden een 
lidmaatschapsbijdrage. Als ledenbeweging bepalen de leden 
mee het beleid van de organisatie en hebben zij stemrecht op 
de Algemene Vergadering.  

4. Lokale Werking (6 %): Amnesty vrijwilligers nemen ook 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 Amnestykaarsen en -kaarten op het einde van 
het jaar.  

5. Andere (8 %): Hieronder vallen de opbrengsten oa. uit licenties 
en sponsoringafspraken met bedrijven en andere organisaties 
alsook uit evenementen zoals het jaarlijkse benefietconcert op 
de Groenplaats in Antwerpen en de samenwerking met Triodos 
Bank. Ook kan Amnesty rekenen op de tweejaarlijkse steun van 
de Nationale Loterij en jaarlijkse tewerkstellingssteun.  
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5.2 WAT WORDT ER MET HET GELD GEDAAN? 
 

 
 
 
In 2010 bedroegen de totale uitgaven 2.329.263 euro. Dit bedrag 
werd besteed aan:  
1. Onderzoek (40 %): De geloofwaardigheid van Amnesty 

International staat of valt met de kwaliteit van haar rapporten. 
Het Internationaal Secretariaat in Londen coördineert en voert 
onderzoek naar mensenrechtenschendingen in alle regio's van 
de wereld. De resultaten van dit onderzoek worden voorgesteld 
in rapporten en zijn de basis voor acties en campagnes. 
Amnesty International Vlaanderen vzw draagt jaarlijks ongeveer 
30% 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. Met de rapporten en door intensief lobbywerk wijst 
Amnesty  regeringen en internationale organisaties, zoals de 
VN, op hun verantwoordelijkheid.  

2. Mensenrechteninformatie (11 %): 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’, 
worden 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 worden zij bedankt voor hun 
financiële steun en op de hoogte gehouden van wat er met hun 
bijdrage gebeurt.  

3. 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 onder het om van de 
strijd tegen terreur. De lokale Amnesty vrijwilligers ontvangen 
geregeld actie- en campagnepakketten. Speciale aandacht gaat 
naar mensenrechteneducatie via specifiek voor scholen 
ontwikkelde lespakketten. 

4. Fondsenwerving (13%): Om Amnesty te kunnen blijven 
verzekeren van haar financiële onafhankelijkheid moet er 
geïnvesteerd worden in het werven van giften en andere 
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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. Vaak kan Amnesty rekenen op een 
gereduceerd tarief, heel soms werken partners quasi gratis. 
Amnesty ontwikkelt en onderhoudt voor haar fondsenwerving 
een waaier aan acties, waaronder o.a. het straatwervingproject 
in samenwerking met DDF waarbij via persoonlijke gesprekken 
op straat mensen uitleg wordt gegeven over de werking van 
Amnesty en getracht wordt 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. 

5. 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. 

 
Verloning 
Amnesty stelde in Vlaanderen in 2010 22 betaalde personeelsleden 
te werk. Samen goed voor 18,25 voltijds equivalenten. Daarnaast 
werken nog eens een 25-tal vrijwilligers mee op het secretariaat. De 
medewerkers krijgen een eerlijk en competitief loon op het niveau 

van de ngo sector in België inclusief extra legale voordelen zoals 
maaltijdcheques, een 13e maand en een hospitalisatieverzekering. 
In 2010 bedroeg de loonspanning 1,88. Dit is de verhouding tussen 
het hoogste en het laagste brutoloon dat Amnesty uitbetaald heeft 
in 2010. Vanuit het oogpunt ‘deugdelijk bestuur’ willen we financiële 
transparantie geven en wordt steeds het loon van de directeur in 
het duurzaamheidsverslag opgenomen. De vergoeding van de 
directeur van Amnesty International Vlaanderen bedraagt 3.674,68 
euro bruto per maand, vermeerderd met enkele voordelen in 
natura, zoals maaltijdcheques, vergoeding voor onregelmatige 
werkuren, gebruik van een Amnesty gsm en bedrijfswagen.  
 
De inkomsten en uitgaven van Amnesty worden jaarlijks 
gecontroleerd door externe financiële experts. Daarom passen wij 
ook het principe van open boekhouding toe. Iedereen heeft het 
recht om een gedetailleerd financieel verslag van Amnesty op te 
vragen en na te kijken. Dit kan via StafC@aivl.be of via telefoon 03 
271 16 16 of is te consulteren op onze website 
http://www.aivl.be/wie-we-zijn/centen/ethisch-fondsenwerven. 
.
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6 MILIEU ASPECTEN 

 
BELANGRIJKSTE INDICATOREN NATIONAAL SECRETARIAAT 
 
Materialen 
Papierverbruik 2009 2010 

Op basis van A4 ex 200.000 225.000 

Kostprijs in euros - 1.590 euro 

 

Er werd gewerkt met 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. 
 

Energieverbruik 
 2008 2009 2010 

Elektriciteit 
(kWh) 

28.785   
  

28.605 23.328 

Gas (kWh) 114.651 112.968 101.725 
Water (m3) 195   190 181 
Opgelet : voor elektriciteit en aardgas zijn de opgegeven waarden als volgt 
samengesteld : voor het huidige jaar, het verbruik tussen de twee laatste 
meteropnames; voor de vorige periodes wordt het verbruik getoond over een 
exacte periode van 365 dagen. 

 

Voor elektriciteit (- 18.5 %) en gas (- 10%) is er een daling ten 
opzichte van 2009; het resultaat van de vernieuwing van het dak 
einde 2009 en de toen aangebrachte extra isolatielaag. Ook is het 
effect voelbaar van de nieuwe ramen met hogere isolatiewaarde die 

in oktober 2010 werden gerealiseerd met steun van Reynaers 
Aluminium. Deze firma brengt het aluminium van de oude ramen 
bovendien weer in de productieketen voor nieuw schrijnwerk. 
In het kader van duurzaamheid en energiebesparing werd na 
plaatsing van een nieuwe HR-verwarmingsketel de 
verwarmingsinstelling van het ganse Secretariaat herbekeken. In 
elk bureau werd een thermometer geplaatst, zodat werknemers 
zelf, via thermostatische kranen, de temperatuur kunnen monitoren. 
 

WOON -WERKVERKEER  
Amnesty International promootte milieuvriendelijk woon-
werkverkeer. Treinpendelaars kregen de volledige verplaatsingkost 
terugbetaald, via een derdebetalersregeling met de NMBS; wie met 
de fiets kwam werken, al dan niet in combinatie met openbaar 
vervoer, kreeg een vergoeding van 0.15 euro /km. Een overdekte 
fietsparking is voorzien op het secretariaat. Amnesty nam ook deel  
aan een enquête van de Stad Antwerpen over het 
verplaatsingsgedrag van de werknemers van het Nationaal 
Secretariaat; dit in het kader van een toekomstig mobiliteitsbeleid. 
De resultaten van deze studie worden in 2011 bekend gemaakt. 
 

AFVAL 
Het afval op het Secretariaat werd selectief gesorteerd (GFT, PMD, 
papier, glas, restafval) en opgehaald voor recyclage. Niet meer 
bruikbare materialen gingen naar de Kringwinkel of containerpark. 
 

DUURZAAMHEID 
Voor catering, zowel voor interne als voor externe activiteiten, 
werden ook in 2010 zoveel mogelijk Fair Trade producten gebruikt.  
Het tijdschrift ‘Amnesty in Actie’ werd ook in 2010 verpakt en 
verzonden in een biologisch afbreekbare verpakking.  
Er werd ook gradueel overgeschakeld naar milieuvriendelijke en 
afbreekbare poetsproducten en handzeep. 
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7 SOCIALE ASPECTEN 

7.3 VEILIGHEID & WELZIJN OP HET NATIONAAL 
SECRETARIAAT 

Sinds 2009 beschikt het Nationaal Secretariaat over een veiligheid- 
en preventieadviseur met het geschikte getuigschrift, daarnaast zijn 
er vier personeelsleden met een EHBO-brevet, die elk jaar een 
opfrissingcursus volgen. Er werd een elektronische bediening 
geïnstalleerd voor het rolluik aan het onthaal met een code; dit 
maakte het openen en sluiten van dit rolluik heel wat gemakkelijker 
en veiliger. Er werden in 2010 twee evacuatieoefeningen 
gehouden, met nadien een debriefing en een aanpassing van de 
evacuatieprocedure op basis van de conclusies die uit de debriefing 
volgden. Een van de maatregelen is het plaatsen van geluidshoorns 
om zo de werknemers snel en duidelijk op de hoogte te brengen dat 
ze het gebouw moeten verlaten. Daarnaast werden er nieuwe en 
duidelijkere pictogrammen 'Wat de doen bij brand en evacuatie?' 
opgemaakt en uitgehangen in alle burelen. Alle losse asbakken 
werden verwijderd en vervangen door brandveilige asbakken.  
In het kader van Veiligheid en Welzijn, werden er verschillende 
controles uitgevoerd door bevoegde instanties; in opvolging 
daarvan werden er een aantal aanpassingen gedaan aan de 
elektrische laagspanningsinstallatie om aldus de veiligheid en de 
werkzekerheid te verhogen. 
De burelen werden gedeeltelijk heringericht en aangepast in 
opvolging van de nieuwe secretariaatsstructuur die in 2009 werd 
uitgetekend. De vergaderzaal en de refter werden voorzien van een 
nieuwe en onderhoudsvriendelijke vloerbedekking (laminaat), 
geschonken door de firma Balterio. 

Aan medewerkers die met de fiets hun woon- werkverkeer doen, 
werd de service aangeboden kleine herstellingen aan de fiets op 
het werk te laten uitvoeren. 
Op de maandelijkse personeelsvergadering worden telkens de 
recente of geplande initiatieven i.v.m. veiligheid en welzijn 
toegelicht door de Verantwoordelijke voor Veiligheid en Welzijn. 
De verantwoordelijke volgde een cursus 'Veilig Vrijwilligerswerk' via 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk en 'Welzijn op het werk', om zo de 
werkomstandigheden van onze medewerkers te verbeteren met als 
doel een betere kwaliteit van hun werk te bekomen. Daarnaast 
werden er ook diverse opleidingen op het vlak van arbeidrecht 
(woon-werkverkeer, arbeidsreglement, sociale inspectie, 
onkostenvergoedingen) gevolgd om te komen tot een update van 
het secretariaatsreglement in 2011. 
 

7.4 SOCIAAL OP HET NATIONAAL 
SECRETARIAAT 

Amnesty International Vlaanderen wil ook op sociaal vlak een 
voorbeeldfunctie vervullen: 

• Amnesty werkte samen met het justitiehuis en stelde in 
2010 drie personen tewerk (in totaal 220 uren) voor een 
alternatieve straf op de dienst logistiek. 

• samenwerking met twee OCMW’s, waarvoor twee personen 
in art. 60 statuut werden tewerkgesteld (statuut om 
langdurig werklozen zonder uitkering terug in orde te 
brengen op sociaal vlak) 

• de overeenkomst met een werkstudent (deeltijds leren – 
deeltijds werken) werd met een schooljaar verlengd; een 
bijkomende werkstudent werd aangeworven voor de 
onthaaladministratie. 
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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 laagste en het hoogste loonbarema ligt op 
1.6. In 2010 werd tevens de procedure voor aanwervingen 
aangepast om transparantie en interne mobiliteit te bevorderen. In 
de zomer van 2010 werd er voor het eerst een 
tevredenheidmeting bij de betaalde personeelsleden gehouden. 
De resultaten daarvan waren over het algemeen positief en werden 
besproken tijdens de jaarlijkse denk- en plandag. Het is de 
bedoeling om deze meting jaarlijks te herhalen. Er werden stappen 
gezet om competentiemanagement verder te integreren in de 
prestatiecyclus. 
 
Enkele relevante gegevens over het personeelsbestand per 
31/12/2010 :  
 
Betaalde krachten 
(aantal Voltijdse Equivalenten bleef onveranderd t.o.v. 2009 ) 
 2009 2010 2009 2010 

 Aantal mannen Aantal vrouwen 

Totaal 7 8 14 14 

20-30 jaar 2 3 3 2 

30-40 jaar 1 1 7 7 

40-50 jaar 1 1 3 4 

50-60 jaar 3 3 1 1 

 
 
Vrijwilligers 
 2009 2010 2009 2010 

 Aantal mannen Aantal vrouwen 

Totaal 14 14 9 9 

20-30 jaar 2 0 0 0 

30-40 jaar 1 1 0 1 

40-50 jaar 1 2 1 0 

50-60 jaar 2 3 3 4 

60-70 jaar 4 4 3 3 

+70 jaar 4 4 2 1 

 
Stagiairs 
In 2010 volgden 12 studenten een stageopdracht bij de organisatie 
(5 man, 7 vrouw). De periodes varieerden van een week tot vier 
maanden.  
 
Klachtenregistratie  
Amnesty startte in 2010 met het in kaart brengen van klachten die 
worden gemeld, zowel telefonisch, per e-mail, per brief… met als 
doel de oorzaken van deze klachten weg te werken en zo een 
grotere tevredenheid bij onze activisten, leden en schenkers te 
bekomen. 
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8 ANNEX 1: 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.  
 
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  
 
1.4.1 Beter benutten van de ‘globale‘ mogelijkheden binnen IT. 
 
1.4.2 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’. 
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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. 
 
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)  
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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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