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◙ Defenders onder smeltende sneeuwvlagen 

 

 Op 10 december vieren we de ondertekening van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens. 

 Sindsdien blijven sociale bewegingen onze basisrechten verdedigen. Zo kwam 

waardig werk er dankzij stakingen, stopten inheemse groepen mijnbouwprojecten en plaatsen 

betogende jongeren klimaatrechtvaardigheid hoger op de agenda. 

 Nochtans, in Colombia, de Filipijnen, Palestina, Guatemala, Afghanistan, ... maar 

ook in België, overal staat het middenveld onder 

druk: van het ontnemen van het recht op manifestatie, 

online en offline criminalisering tot arrestaties en 

regelrechte moorden. 

 Op 10 december organiseert een brede coalitie 

van vakbonden en sociale bewegingen acties in 

verschillende landen ter ondersteuning van al deze 

bewegingen. Ook Defend the Defenders in België 

was dit jaar van de partij. We wierpen letterlijk een 

licht op hun inzet, en op onze rechten! Dit jaar waren 

er acties in Brussel, Sint-Niklaas en Verviers.  

 

 Na talrijke voorbereidende (digitale) 

bijeenkomsten met de kerngroep stonden we op 10 

december onder smeltende sneeuwvlagen op het 

plateau van de Kunstberg in Brussel.  

  

Guatemala beet de spits af. Ik stelde de vervolging, 

bedreigingen en moorden voor die de boeren- 

organisatie CODECA te verduren krijgt (met tot 

vandaag 21 vermoorde slachtoffers).  

 

 Daarna volgden presentaties van de situatie in België door Veerle Verleyne (ACV-

PULS), over de zaak van de Filippijnse vakbondsleider Dandy Miguel door Marijke Persoon 

(Filipijnse solidariteitsgroep sama sama). Vervolgens kwam de zaak van de Colombiaanse  

Luis Enrique Díaz Caicedo aan de beurt, gepresenteerd door de Colombiaanse Ligia Uribe. 

De zaak van de Afghaanse activiste Malalai Joya werd naar voor gebracht door Ludo De 

Brabander (Vrede vzw). De situatie van de mensen zonder papieren in België werd in de 

kijker gezet door Assia van USPR (Union des sans-papiers pour la régularisation). Tenslotte 
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kwam de zaak Palestina 

aan de beurt, waarbij 

Shatha Odehn, de 

directrice van Health 

Work Committees 

(HWC) en voorzitster van 

het Palestijnse Ngo-

netwerk PNGO vermeld 

werden door Anuschka 

Mahieu (Viva Salud)  

 
(foto: 

CODECA manifesteert) 

 

 Ondertussen braken de klanken van de gitaar van een Chileense zanger doorheen de 

nattigheid. En we dachten: niet zeuren voor wat ongemak door dat gure weer, als we 

tenminste onszelf ernstig willen nemen en opkomen voor verdedigers van mensenrechten die 

daar het vege lijf voor over hebben.   

  Vier fietsers pedaleerden zich warm om een generator aan de draai te houden en een 

powerpoint te projecteren.  

 

Open brief 

 Bij deze gelegenheid richtten we ook een brief aan ministers Maryame Kitir, Sophie 

Wilmès en Annelies Verlinden. Hieronder nog enkele fragmenten:   

 (… ) Overal ter wereld staan activisten en sociale organisaties onder druk. Van Colombia, 

Chili en Guatemala tot de Filipijnen, van Palestina tot Afghanistan. Overheden en grote 

bedrijven zijn creatief in het censureren van protest en sociale onvrede: ze perken de vrijheid 

van meningsuiting in, 

verklaren sociale 

organisaties illegaal, en 

arresteren of vermoorden 

activisten. Daarnaast is er 

ook in België sprake van 

toenemende druk op het 

middenveld, bijvoorbeeld 

door het stopzetten van 

subsidies of het niet 

nakomen van eerder 

aangegane engagementen, 

tot en met het 

criminaliseren van sociale 

actie. (…) 

(foto: Brussel, 10 december) 

 In die brief riepen we onder meer op om de democratische ruimte te beschermen zodat 

sociale bewegingen en activisten hun belangrijke maatschappelijke rol kunnen blijven 

opnemen. We eisten: 

 



– 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…  

 

Eerste ondertekenaars: 

intal Globalize Solidarity 

Viva Salud 

Vrede vzw 

Solidagro 

SamaSama 

Solidair met Guatemala 

WSM 

 

Volgden: 

 

FOS 

ACV Puls 

Beweging.net 

Quinoa asbl 

ACV 

Actieplatform Gezondheid & 

Solidariteit 

Vivat International België 

Jebron Aalst 

Guatebelga vzw 

Nexus Human Rights ASBL 

Commission Justice et Paix 

ABVV Oost-Vlaanderen 

Hart Boven Hard 

Palestina Solidariteit 

 

 

 

 

 

FIAN Belgium 

Association belgo-palestinienne 

Masereelfonds 

La Coordinadora America Latina 

Encuentro Belgian Latin America 

Network 

CATAPA 

Progress Lawyers Network 

Vredesactie 

Algemene Centrale-ABVV 

11.11.11 

CNAPD 

MRAX 

Gents Actieplatform Palestina 

Foro Internacional de Victimas de 

Colombia 

Minga 

Mouvement ouvrier chrétien 

Avansa Waas en Dender 

Oxfam België / Belgique 

Ugnayang Pilipino sa Belgium (UPB) 

Dwagulu Dekkente 

Les Amis de la Terre-Belgique 

Service Volontaire International 

Christelijk Onderwijzersverbond (COV) 

 

Brief naar de Guatemalteekse ambassade 

 

Om de actie 2021 af te ronden worden de volgende dagen brieven gestuurd, onder andere naar 

de Guatemalteekse ambassade, waar we de zaak van CODECA centraal zullen stellen. 

 

Guido De Schrijver 

Steungroep 'Solidair met Guatemala' 

Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités 
 

(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)   


