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         Aalst, 30 oktober 2018 

Info Brief 94 
 

◙ ◙ VN-verdrag over 'Bedrijven en Mensenrechten' 

 Een aantal Belgische NGO's publiceerden een artikel over dit belangrijke 

item dat onze wereld van de solidariteit al enkele jaren druk bezig houdt. 

 Zoals we weten is voor landen als Guatemala de vooruitgang op dit terrein 

van levensbelang.   

(Hieronder een paar fragmenten) 

 

Europa blijft aan zijlijn staan  

 Meer dan 70 staten 

onderhandelden vorige week in Genève 

over het eerste bindend VN-verdrag dat 

een einde moet maken aan de inbreuken 

op de mensenrechten door multinationale 

bedrijven en de straffeloosheid die ermee 

gepaard gaat.  Het gebrek aan 

actieve deelname door de Europese Unie 

en de lidstaten doet de vraag rijzen of de 

Europese landen klaar zijn om de rechten 

van mensen boven de belangen van 

bedrijven te stellen… 

 …Ondanks de vraag van Belgische 

burgers en het middenveld, wachtte België tot de laatste dag om zijn stem te laten horen 

tijdens het panel “voices of victims”. België gaf aan dat ze in de toekomst mee willen 

nadenken over hoe we toegang tot justitie voor slachtoffers van bedrijfsactiviteiten kunnen 

verbeteren en erkende dat er vandaag nog belangrijke obstakels bestaan.  

 'We vragen aan België en de Europese Unie dat ze onmiddellijk de procedures 

opstarten om een mandaat te krijgen zodat ze tijdens de volgende sessie actief deelnemen aan 

de inhoudelijke gesprekken,' benadrukt Santiago Fischer van Wereldsolidariteit. 

 

'De Westerse landen dragen een enorme verantwoordelijkheid omdat een groot deel van 

de multinationals in Europa of de Verenigde Staten gevestigd zijn. Het wordt dus 

dringend tijd dat Europa laat zien dat het mensenrechten boven bedrijfsbelangen stelt 

en klaar is om multinationals te reguleren. 
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◙ ◙ Schrijf ze vrij! 

 

 In het kader van de actie van Amnesty International gingen we na de viering in 

'JEBRON - Open huis voor Vorming en Pastoraat waar zoekers thuis zijn' in Aalst aan de 

slag. Met verscheidene aanwezige richtten we een brief tot Juan Orlando Hernández, 

president van Honduras.   

 

'Op 2 maart 2016 werd Bertha 

Cáceres vermoord omdat zij de 

verdediging van de inheemse 

bevolking op zich nam. Zij die haar 

vermoordden werden niet gestraft.  

 Ik dring er op aan dat er een 

diepgaand onderzoek wordt 

ingesteld om de moord op Bertha 

op te helderen.  

 Bovendien verzoek ik u alle 

nodige middelen aan te wenden om 

de veiligheid van de organisatie 

COPINH en de dochter van Bertha 

Cáceres te garanderen.  

 Ten slotte dring ik erop aan 

om de belangrijke en gewettigde 

werkzaamheden van alle 

verdedigers van de mensenrechten 

in Honduras publiek te erkennen.' 

 

◙ ◙ Angst in Brazilië 

 

Francine Mestrum schreef op 29 oktober een artikel in DeWereldMorgen over de nieuwe 

president.  

Hieronder een fragmentje: 

 
Een schoft 

'Jair Bolsonaro is zonder meer een schoft. Tijdens de stemming over de afzetting van President Dilma 

Rousseff, die niets meer had gedaan dan al haar voorgangers om de begroting in evenwicht te krijgen 

en van geen enkel strafrechtelijk feit kon beschuldigd worden, bracht hij in het Parlement hulde aan 

Carlos Alberto Brilhante Ustra, één van de belangrijkste folteraars tijdens de militaire dictatuur van 

1964 tot 1985. Hij was het die de jonge vrouw die Dilma Rousseff toen was, onder handen nam. Hij 

was het die kinderen verplichtte toe te kijken terwijl hun ouders werden mishandeld. Dat is het 

voorbeeld dat Bolsonaro de president nog eens onder de neus duwde. Een onmens.' 
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(In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy van 25 mei 2018: indien u deze INFO BIEF niet verder wenst te 

ontvangen, stuur dan een e-mail naar guidods@skynet.be) 


