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◙ ◙ Rapport van de VN over multinationals en de Inheemse bevolking
Twee maanden geleden publiceerde Victoria Tauli-Corpuz, Speciale Rapporteur
over Inheemse Volkeren voor de VN haar rapport over haar bezoek aan Guatemala in mei
dit jaar. Zij zelf is afkomstig van het Filippijnse Kankanaey Igorot volk en kent de misbruiken
en het racisme van de neoliberale megaprojecten in haar land.
Ze is scherp in haar analyse. In
Guatemala maken de inheemse volkeren de
meerderheid uit. Niettemin hebben ze nooit op
voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan het
politieke, sociale, culturele en economische
leven in het land. Er heerst racisme en
discriminatie. Geweld en repressie in de
inheemse gebieden vandaag verwijzen naar
situaties van in de tijd van het gewapend conflict
(1960-1996). De staat vertegenwoordigt de
oorspronkelijke volkeren niet, integendeel, hij
schaadt, vervolgt en doodt hen.
Bedrijven zijn grote boosdoeners
Tauli-Corpuz constateerde dat een van de
belangrijkste uitingen van corruptie en racisme te
zoeken is bij de bedrijven. De meerderheid van de
bedrijven doen hun beklag over de inheemse
verdedigers. Maar geen enkel bedrijf voert
studies uit over het impact van haar eigen
handelingen op de mensenrechten.
De rapporteur wijst erop dat vele bedrijven
verantwoordelijk zijn voor vervuiling, overheveling
en omleiding van rivieren. Ze spuiten met gevaarlijke pesticiden. Anderen dringen listig aan
op een versnelde toe-eigening van gemeenschappelijke gronden om uitgebreide aanplantingen
door te voeren, vooral voor Afrikaanse palm en suikerriet. Daarbij weigeren ze hun
verantwoordelijkheid te erkennen. Bovendien bieden ze geen juridische zekerheid voor de

rechten van de inheemse volkeren. Maar ze eisen wel van de staat juridische zekerheid
voor hun zaken.
Oud zeer reeds lang aangeklaagd
De Speciale Rapporteur bevestigt dat deze toestand al sinds vijftien jaar door vorige
rapporteurs van de VN gesignaleerd werd zonder grondige verbeteringen tot gevolg. Ze wijst
erop dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten reeds 13 veroordelingen
uitsprak zonder gevolg. Ondertussen blijft het Congres weigeren om het Comité voor de
Uitroeiing van het Racisme, dat individuele klachten opneemt, te erkennen.
◙ ◙ Stop The Killings
Elk jaar organiseert een netwerk van vakbonden, NGO's en
sociale organisaties een actie tegen de repressie, bedreigingen, onwettige
arrestaties en politieke moorden, waarvan vakbondsleden en verdedigers
van de mensenrechten in het zuiden en dan vooral in Filippijnen,
Colombia en Guatemala slachtoffer zijn.
Dit jaar komen we samen - in het kader van de 70e verjaardag
van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - op:

Maandag 10 december om 18u aan het station Brussel-Centraal.

Iedereen is van harte welkom!!!
Op het programma staat naast een dans -en zangvoorstelling ook een getuigenis van
Eleanor de Guzman. Zij is de echtgenote van Marklen Maojo Maga, vakbondsleider in de
Filipijnen en één van de gezichten van deze campagne. Met deze actie willen wij hen steunen
in hun strijd voor de mensenrechten. Om de actie een gezicht te geven, kozen we er dit jaar
voor om drie cases in de kijker te zetten.
Steungroep 'Solidair met Guatemala' stelde
Juana Ramírez Santiago voor. Zij was
vroedvrouw en ook actief als lid van een
vrouwenrechtenorganisatie
en
van
CODECA, een organisatie die zich inzet
voor
de
rechten
van
de
plattelandsbevolking. Dit jaar werden
reeds 9 leden van CODECA vermoord.
Ook Juana Ramírez betaalde haar
engagement met haar leven. Ze werd op 21
september dit jaar neergeschoten in haar
dorp.

◙ ◙ Errata: In de vorige Infobrief werd een zinsnede verkeerd vertaald. Bernardo Caal Xol
zit in de gevangenis sinds januari 2018, beschuldigd (niet van illegale aanhoudingen) maar
van illegale vertragingsmanoeuvres en bezwarende diefstal.
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