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      "Waanzin is hetzelfde doen 

             en nog eens en nog eens 

                  en andere resultaten verwachten" 

              Albert Einstein” 

      

          Aalst, 24 november 2021 

Info Brief 225   
 

◙ Defend the Defenders treedt in actie!!! 
 

  Op 10 december 

(Internationale Dag van de 

Mensenrechten) vieren we de 

ondertekening van de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens, 

73 jaar geleden. Sindsdien blijven 

sociale bewegingen onze basisrechten 

verdedigen.  

Op 10 december organiseert een 

brede coalitie van vakbonden en sociale 

bewegingen acties in verschillende 

landen ter ondersteuning van al deze 

bewegingen. We werpen letterlijk een licht op hun inzet en op onze rechten! 

 

✊ Dit jaar organiseren we acties in Brussel, Sint-Niklaas en Verviers. Noteer 10 

december alvast in je agenda! 

 

Dagelijks worden mensenrechtenverdedigers onder druk gezet, lastig gevallen, 

gearresteerd of zelfs vermoord. En dit overal ter wereld: in de Filipijnen, 

Afghanistan, Colombia, Guatemala, Palestina maar ook in België. 
 

Overheden en grote bedrijven zijn 

creatief in het censureren van protest en 

sociale onvrede: ze perken de vrijheid van 

meningsuiting in, zetten subsidies stop, 

verklaren sociale organisaties illegaal en 

arresteren of vermoorden activisten. Dit 

moet stoppen! 

Om aandacht te vragen voor deze 

schrijnende realiteit en om hen een hart 

onder de riem te steken, doen we mee met 

#DefendTheDefenders.   
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Voor Guatemala richten we de schijnwerpers dit 

jaar op CODECA. 
 

De boerenorganisatie CODECA is een van de 

belangrijkste volksorganisaties van het land. Zo stonden ze 

onlangs nog in de vuurlinie, zowel bij de oproep als de 

deelname aan de dagenlange protesten, manifestaties, 

optochten, blokkades van autowegen en dies meer.  

Allemaal om de afzetting van corrupte president 

Alejandro Giammattei en de al even corrupte 

hoofdprocureur Consuelo Porras te eisen. De bloedige 

repressie die ze te verduren krijgen is navenant. 

 

Brief naar de overheid 

 

Een luik van onze actie is een jaarlijkse brief, die we deze keer zullen sturen naar 

minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmés,  minister van Ontwikkelingssamen- 

werking Meryame Kitir, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. 

 

 

We eisen:  

 

- dat België effectieve beschermingsmechanismen inricht voor mensenrechtenverdedigers en 

milieuactivisten van over de hele wereld. 

 

- dat België het in haar diplomatieke contacten met overheden wereldwijd opneemt voor 

mensenrechtenverdedigers, milieuactivisten en sociale bewegingen. 
 

- dat België een buitenlands beleid voert dat coherent is met de mensenrechten. 

 

We roepen hierbij organisaties, bewegingen, comités, vzw’s op om de brief (zie in 

bijlage) mee te ondersteunen. Het volstaat mij de naam door te sturen van de 

organisatie. De deadline is voorzien ten laatste voor 5 december. 

Fysieke actie  
 

De fysieke actie start op de trappen van de Kunstberg in Brussel, vrijdag 10 

december, om 18u. Het wordt een stilstaande actie, geen mars door de stad, want in de buurt 

is er een kerstmarkt. 

Een organisatie zal ter plekke fietsen om stroom te voorzien voor het scherm waarop 

de verschillende cases en het actiefilmpje worden geprojecteerd. Ook is hierop iedereen van 

harte welkom.  
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