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Info Brief 180
◙ Jaarlijkse Actie - Defend the Defenders (tevoren: Stop the Killings-STK)
Vorig jaar verliep de jaarlijkse actie van STK - ter
gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten op 10
december - onder de slogan Defend the Defenders.
Sindsdien gebruiken we deze benaming niet meer alleen
voor de actie op zich, maar voor de koepel zelf.
De voornaaste activiteiten dit jaar bestonden erin
om een brief op te stellen gericht tot de Belgische
ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken
en Ontwikkelingssamenwerking.
Daarna werd de brief gestuurd naar de respectieve
ambassades van de landen die erin vermeld worden.
Ik kreeg de opdracht om de brief in het Spaans
door te sturen naar de Guatemalteekse ambassade. Met
toevoeging van een inleiding en een uitgebreider relaas
over de Case die ons speciaal aanbelangt: Bernardo
Caal Xol.
Lijst ondertekenaars brief aan Belgische ministers
De oproep om mee te onderschrijven werd ruim opgevolgd. Hieronder de lijst. De
volgorde is opgesteld naarmate de ondertekeningen binnenliepen.
* Intal
* Viva Salud
*Solidagro
*Vrede vzw
*FOS- Socialistische Solidariteit
*SolSoc – Solidarité Socialiste
*ABVV-FGTB
*De Algemene Centrale-ABVV/
La Centrale Générale-FGTB
*ACV Puls
*ACV Brussel – CSC Bruxelles
*ACV Provincie West-Vlaanderen
*Sama Sama
*Solidair met Guatemala
*Honduras Werkgroep
*Dwagulu Dekkente
*GAPP – Gents Actieplatform Palestina

*Masereelfonds
*Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas
*WSM
*UPB (Ugnayang Pilipino sa Belgium)
*Vormingplus Waas-en-Dender
*Progress Lawyers Network
*Quinoa asbl
*Hart boven Hard
*11.11.11
*CNAPD
*Beweging.net Limburg
*Beweging.net Vlaams Brabant & Brussel
*Mouvement Ouvrier Chrétien
*Internationaal Comité vzw
*Broederlijk Delen
*Vredesactie
*Trias

*Oxfam Wereldwinkel Belsele
*Cubanismo.be
*Labo vzw
*Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas
*CATAPA
*Guatebelga vzw
*Afopadi Belgica
*Christenen voor het Socialisme (CvS)
*Studio Globo
*Gents Overleg Noord Zuid
*Foro Internacional de Víctimas Colombie Section Belgique
*Comité pour le respect des Droits Humains

« Daniel Gillard »
*Encuentro
*FIAN Belgium
*Inloopcentrum Den Durpel
*IFSI-ISVI – Internationale syndicale
samenwerking – Coopération syndicale
internationale
*Antwerp 4 Palestine
*Coordination Latino-américaine de Solidarité en
Belgique
*CNE – Centrale nationale des Employés
et des Cadres du secteur privé

Bedankt aan de Guatemala vrienden die de brief mee onderschreven.
Ook aan 'Christenen voor het Socialisme' die er uiteraard toe bereid waren, al was het
maar omwille van de banden met onder meer de vakbonden.

Het nieuws van de actie werd in de media opgenomen door:
* MO*
* DeWereldMorgen
* Het Laatste Nieuws
* Le Soir

Er werd tevens een korte video gemaakt ten behoeve van de sociale media. Een paar
honderd mensen beantwoordden de oproep om foto's door te sturen en de video te bevolken.
Guido De Schrijver
Steungroep 'Solidair met Guatemala'
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