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◙ ◙ Film over de teruggekeerden van Copal AA La Esperanza
Presentatie van film van Tessa Boeykens en Pieter De Vos,
In collaboration with the community Copal AA La Esperanza.
A Docwerkers production originating
from the PhD project from Tessa
Boeykens, History Department - Ghent
University.
In 1993, thousands of Guatemalan
refugees returned from Mexico. They had
fled from the armed conflict and genocide
against the indigenous Maya population.
Today, 'The Returnees' are defending their
agricultural lands and territory in the jungle
of Alta Verapaz against the construction of a hydroelectric dam. They draw on their
experiences
from
the
past
to
mobilize
the
new
generations.
Trailer
ENG: https://vimeo.com/
342252852
En 1993, miles de
refugiados guatemaltecos
retornaron de México.
Habían
huido
del
conflicto
armado
y
genocidio
contra
la
población indígena Maya.
Ahora 'Los Retornados'
están defendiendo a sus
tierras de cultivo y su
territorio en la selva de
Alta Verapaz en contra de
una
represa
hidroeléctrica.
Vuelvan a sus experiencias del pasado para movilizar a las nuevas generaciones
Trailer ESP: https://vimeo.com/346189618

◙ ◙ Rechten voor mensen, regels voor bedrijven - Stop ISDS
Multinationals hebben te veel macht. Meer dan 150 Europese organisaties
ondertekenden reeds een actie om een einde te maken aan het privilege van
multinationals !
Multinationals hebben toegang tot hun eigen mondiaal juridisch
systeem: "het investeerder-staatsarbitrage" (bekend onder zijn Engelse
afkorting ISDS). Dat geeft buitenlandse investeerders het recht om
staten voor internationale arbitragetribunalen te dagen als ze vinden dat
een overheidsmaatregel hun belangen schaadt. Ze kunnen daar dan
uitgebreide financiële compensatie voor vragen. Dit geeft deze bedrijven
een sterk instrument om regeringen af te dreigen als ze nieuwe
maatregelen willen nemen, ook op het vlak van sociale of milieubescherming
Tegelijkertijd, hebben een groot aantal slachtoffers die hun fundamentele rechten
geschonden zien door multinationals geen toegang tot de rechter of tot herstelmaatregelen. De
Europese Unie is bovendien geen echte
voorstander van een bindend VN-Verdrag dat
slachtoffers van inbreuken op de mensenrechten
door transnationale bedrijven de mogelijkheid
geeft om die bedrijven te vervolgen in het land
waar de misdaden plaatsvonden of in het land
waar de bedrijven hun hoofdzetel of substantiële
activiteiten hebben. Een resolutie van Ecuador en
Zuid-Afrika in 2014 bracht het initiatief voor dit
Bindend Verdrag inzake Bedrijven en
Mensenrechten op gang. Sinds 2016 wordt er
hierover onderhandeld in de VN, maar de
Europese Unie en haar lidstaten werken niet echt
mee.
(foto: Handel Anders Eurocommissaris Frans Timmermans - april 2019)

Het is dringend tijd om een einde te maken aan de arbitragetribunalen! In de plaats
moet er een internationaal bindend instrument komen dat multinationals juridisch
aansprakelijk stelt voor hun misdaden.
Begin juni spraken we ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene bijeenkomst
van Oscar Romero Comités in Madrid af om zoveel mogelijk de campagne te steunen.
Begin juli ondertekende de steungroep 'Solidair met Guatemala' de oproep.
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