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      "Waanzin is hetzelfde doen 

             en nog eens en nog eens 

                  en andere resultaten verwachten" 
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Info Brief 281 

◙  Defend the Defenders 

 10 december, Internationale 

Dag van de Mensenrechten. De 

avond tevoren kwamen we - 

traditiegetrouw - samen in Brussel, 

deze keer aan de Hallepoort om en bij 

honderd deelnemers.  

 Daar greep een 'performance' 

plaats ter herdenking van een 

honderdtal recente slachtoffers van het 

geweld tegen verdedigers van de 

mensenrechten. Hun namen lagen 

uitgespreid over de grond. Daarna 

leverden we ons over aan een 

fakkeltocht (samen met gemotoriseerde politie) richting een plaatselijk cultureel centrum in 

Sint-Gillis. Chocolademelk en empanadas stonden ons op te wachten.  

 Een na een werden 

getuigenissen gepresen- 

teerd: het werk van de 

vakbonden, repressie 

tegen, de verdedigers van 

de mensenrechten in de 

Filippijnen, Colombia, 

België,  Guatemala en 

Palestina.   

Daar we ons nogal  in 

vakbondskringen bewogen 

legde ik bij de voorstelling 

van de  'zaak Bernardo Cal Xol' - door steungroep Solidair met Guatemala aangebracht 

- de nadruk op zijn vakbondsperikelen.   
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'… de tweede aanklacht tegen hem kwam er vanuit de topman 

van de nationale vakbond van het Onderwijzend Personeel 

(STEG). Bernardo hield er met de leiding van de STEG 

politieke meningsverschillen op na. De topman heeft politieke 

banden met de zittende regering en streeft zijn persoonlijke 

belangen na ten nadele van  de doelstellingen van het 

onderwijs. Zij beschuldigden Bernardo, die onderwijzer was 

van een basisschool in zijn streek, ervan op onrechtmatige 

wijze zijn loon te hebben ontvangen zonder in de klas te staan. 

In feite mocht hij volgens de wetgeving in Guatemala als 

vakbondsafgevaardigde syndicaal werk verrichten tijdens de 

klasuren. De vakbond van de streek steunde hem, omdat ze 

wisten dat hij tijdens de vorming die hij gaf resoluut opkwam 

voor de rechten van de lokale bevolking. Zolang hij in de 

gevangenis zat in Cobán, lieten ze hem met rust. Maar pas op 

vrije voeten, werd hij opnieuw lastig gevallen en moet hij 

alweer herhaalde malen voor de rechtbank verschijnen...'   

 Tijdens de presentatie van Colombia zei de woordvoerster 

onder meer: 'We zijn sociaal gezien gebroken door zovele jaren oorlog.' Waarop een 

dansintermezzo aan de beurt kwam en de danseres zei: 'Het is nu nodig het woord te 

verzoeten en de heupen te wiegen.'  

Open brief aan de Belgische regering 

 Vandaag kan 'Defend The Defenders' rekenen op en veertigtal actieve 

lidorganisaties. Wij ondertekenden een brief gericht tot de Belgische overheid.  

Hieronder (samengevat) onze eisen: 

 De organisaties, verenigd in 

het actieplatform Defend the 

Defenders, trekken op 9 december 

aan de alarmbel en vragen van de 

Belgische overheid:  

– dat België effectieve 

beschermingsmechanismen inricht 

voor mensenrechtenverdedig(st)ers 

en milieuactivisten in België en 

over de hele wereld. 

– dat België het in haar 

diplomatieke contacten met overheden wereldwijd opneemt voor mensenrechten- 

verdedig(st)ers, milieuactivisten en sociale bewegingen. 

 

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

Zo is het bijvoorbeeld onaanvaardbaar dat België wapens levert en handelsrelaties onderhoudt 

met Saoedi-Arabië, dat een bloedige oorlog voert in Jemen en dissidenten opsluit, en 



dat Belgische en Europese bedrijven samenwerken met instellingen en bedrijven actief in 

de illegale Israëlische nederzettingenpolitiek 

 

– dat België zo snel mogelijk werk maakt van een doeltreffende wetgeving inzake 

zorgplicht, op niveau van België, de Europese Unie en de Verenigde Naties.  
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