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Activisme  
onder druk



“Elke 48 uur wordt in Colombia een mensenrechtenactivist vermoord”, 
vertelt Eberto Diaz me. Mijn gezicht verstomt, maar de voorzitter van vak-
bondskoepel Fensuagro geeft geen krimp. “De voorbije 15 jaar lieten meer 
dan 10 000 mensen die aangesloten zijn bij een vakbond het leven door het 
conflict in Colombia”, gaat hij gestaag verder. Ik kan nog steeds niet vatten 
dat wie ik spreek over het onnoemelijke leed in dit land, kalm kan blijven. 
Maar de druk op activisten en middenveldorganisaties is hier de dagdage- 
lijkse realiteit.

In 2017 zijn wereldwijd 312 mensenrechtenverdedigers vermoord. Intus-
sen wordt de civiele maatschappij monddood gemaakt. Intimidatie via pol-
itiek, politie of het gerecht moet de beweegruimte van het middenveld  
beperken. Op sociale media worden activisten en organisaties met de grond 
gelijk gemaakt. Het stemt tot nadenken. Ook ik kom op straat voor funda- 
mentele mensenrechten, moet ik gas terug nemen?

Het antwoord is ‘Neen!’. We moeten samen onze stem verheffen en elkaar 
steunen, ondanks de druk. Dit jaar zet FOS daarom een aantal mensenrech-
tenactivisten extra in de kijker. Je leest hier waarom dat nodig is en hoe ook jij 
je steentje kan bijdragen. Want weerwerk moet.

Dries Merre  - Communicatiemedewerker  
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‘Blijf je stem  
verheffen’ 





CAMPAGNE
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Activisten onder druk
In 2018 vieren we 70 jaar Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens. Handelsverdragen hebben de mond vol over 
mensenrechten en zo goed als alle regeringen op onze aardbol 
beweren de bevolking te dienen. En toch…

Toch zijn er overal ter wereld mensen 
die voor een habbekrats werken in 
slechte omstandigheden. 3/4 van de 
wereldbevolking komt in nood wan-
neer men tijdelijk niet kan werken 
door ziekte of ouderdom. Intussen is 

gelijkheid tussen vrouwen en man-
nen veraf. Er mag dan wel lokale, 
nationale en internationale wet-
geving zijn om de realiteit tegen te 
gaan, toch verandert er in de praktijk 
amper iets.
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Activisten komen niet alleen op voor 
mensenrechten, ze zijn gedwongen om 
ook weerwerk te bieden tegen de  
continue druk op hun engagement.

Daarom vragen we jouw solidariteit. Ga naar onze campagnewebsite en laat 
een boodschap achter voor een van de mensenrechtenactivisten die onder 
druk staan. Op die manier kunnen ze met jouw steun aantonen dat hun werk 
er toe doet en de druk moet stoppen. Want weerwerk moet.

Steun de mensenrechtenactivisten die overal ter wereld 
onder druk staan. Spreek je uit op weerwerkmoet.be

ENGAGEMENT 
Gelukkig zijn mensen weerbaar. 
Mensenrechtenverdedigers bieden 
elke minuut van elke dag weerwerk 
tegen de krachten die rechtvaardig-
heid in de kiem smoren. Ze vereni-
gen zich en onderhandelen met de 
fabrieksbaas voor een leefbaar loon, 
ze zetten de politiek onder druk voor  
sociale bescherming voor iedereen, 
ze komen op straat om gelijkheid 
tussen vrouw en man te eisen en kla-
gen in rechtbanken mensenrechten-
schendingen aan.

Maar voor hun engagement betalen 
ze een peperdure prijs. Wie weerwerk 
biedt krijgt vroeg of laat te kampen 
met tegenkanting. Heel wat mensen 
profiteren immers van onrechtvaar-
digheid. Lage lonen leiden tot woe-
kerwinsten, sociale bescherming zou 
betekenen dat iedereen een steentje 
bijdraagt, gendergelijkheid zet de 

patriarchale samenleving onder druk 
en niet iedereen heeft belang bij eer-
lijke rechtbanken. De mensen wiens 
macht dreigt af te nemen, doen er 
alles aan om mensenrechtenactivis-
ten het leven zuur te maken.



Steun Bhavna en spreek je uit op  
weerwerkmoet.be
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INTERVIEW

“Rechtbanken en overheden zien protest als gevaar en niet als 
vreedzame manier om onrecht aan te kaarten. In Zuid-Afrika 
zal een nieuwe wet het veel moeilijker maken om te staken en 
de kracht van arbeiders en organisaties in de kiem smoren. Ze 
kunnen de druk op ons blijven opvoeren, maar gesterkt door 
internationale solidariteit blijf ik weerwerk bieden.”

Bhavna Ramji
Advocaat - Zuid-Afrika
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Steun Bruno en spreek je uit op  
weerwerkmoet.be

“Het is nu moeilijker om op te komen voor je rechten dan 15 jaar 
geleden. Ik ben beledigd met naam en toenaam en zelfs voor 
het gerecht gesleept. Op tal van manieren proberen ze onze or-
ganisatie te doen wankelen. Als je sociale rechtvaardigheid wil 
bereiken moet je nu eenmaal in de weg staan. Dat zullen we 
blijven doen, solidair met activisten wereldwijd.”

Bruno Verlaeckt
Voorzitter ABVV regio Antwerpen - België



FOCUS

Onmenselijke druk...
op mensenrechtenverdedigers
Persoonlijke bedreiging, intimidatie, 
opsluiting en zelfs moordaansla-
gen zijn een pijnlijke realiteit voor 
mensenrechtenverdedigers. In 2017 
zijn er 312 activisten vermoord in 27 
landen, waarvan het grootste deel in 
Latijns-Amerika. Het Internationaal 
Vakverbond, de grootste vereniging 
van vakbonden ter wereld, zegt dat 
het levensgevaarlijk is om op te 
komen voor arbeidsrechten.

Ook wie niet in de moordstatistieken 
eindigt staat onder druk. Opkomen 
voor je rechten kan overal ter wereld 
leiden tot bedreigingen, marginalise-
ring en het verlies van je job. Intus-
sen heerst er straffeloosheid: daders 
worden niet aangehouden en wie 
het geweld aanwakkert gaat vrijuit. 
Slechts bij een op de tien moord-
aanslagen uit 2017 is een verdachte 
aangehouden.

 Het verhaal van Richard
Richard Monterrosa is voorzitter van 
de Colombiaanse vakbond Sintracol. 
Hij neemt het op voor de rechten van 
arbeiders op de bananenplantages, 
die dagelijks worden geschonden.

Sinds 2013 is Richard ontelbare 
keren bedreigd. In oktober 2018 kon 
de politie een moordaanslag op hem 
verijdelen. Sindsdien staat hij onder 
bescherming van de Colombiaanse 
staat. Bodyguards volgen hem op de 
voet, maar desondanks overleefde 
hij in maart nog een moordaanslag. 
Telkens lekt uit waar hij naartoe gaat, 
ondanks dat maar een handvol men-
sen zijn dagplanning kunnen weten.

Richard kan op ons rekenen. Na de 
eerste aanslag vroegen we samen 
met Belgische organisaties aan de 
Colombiaanse staat om de verant-
woordelijkheid op te nemen en zijn 

veiligheid te garanderen. Daardoor 
staat hij nu onder extra toezicht.

Steun Richard en spreek je  
uit op weerwerkmoet.be
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Onmenselijke druk...
op organisaties
Op eigen houtje de toepassing van 
mensenrechten afdwingen is moei-
lijk. Mensen organiseren zich in 
vakbonden, ngo’s, gezondheids- of 
vluchtelingenorganisaties. Die orga-
nisaties staan sommige macht-
hebbers in de weg. Volgens het 
Internationaal Vakverbond worden 
vakbonden vaak afgeschilderd als 
obstakels voor economische groei. 
Een beperking in bewegingsruimte 
voor het middenveld, leidt volgens de 

ngo-koepel Concord tot een belem-
mering van duurzame ontwikkeling 
in Europa. Maar ook elders in de 
wereld zien we hoe organisaties die 
opkomen voor mensenrechten hard 
worden aangepakt. Ze worden voor 
het gerecht gedaagd en publieke-
lijk zwart gemaakt. Er worden zelfs 
wetten geschreven om hun finan- 
ciering droog te leggen of hun bereik 
te beperken.

 Het verhaal van Jorge
Jorge Acosta komt met vakbonds- 
organisatie ASTAC op voor bananen-
arbeiders in Ecuador. Wie zich bij 
hem aansluit, dreigt op een zwarte 
lijst terecht te komen. Wie op die 
geheime lijst staat, krijgt in geen 
enkele plantage nog een job.
 
De overheid weigert zijn organisatie 
te erkennen. Als vereniging kan hij 
wel klagen over de mensenrechten-
schendingen, maar hij kan er met 
niemand over onderhandelen. Als 
ASTAC niet met de bedrijven rond de 
tafel kan zitten als volwaardige part-
ner, hoe kunnen de arbeidsomstan-
digheden dan verbeteren?
 
Wij steunen Jorge. Via internationale 
campagnes klaagt hij het onrecht 
tegen bananenarbeiders en zijn 
organisatie aan. We stonden achter 
hem toen hij klacht neerlegde tegen 

de Ecuadoraanse overheid bij de 
Internationale Arbeidsorganisatie. 
En in 2018 organiseren we met hem 
in België een nieuwe lobbytour. 

Steun Jorge en spreek je  
uit op weerwerkmoet.be
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UIT HET ZUIDEN

De strijd voor mensen- 
rechten in Colombia
Colombia is rijk aan natuur en grondstoffen, maar dat vertaalt 
zich niet in welvaart voor iedereen. Grote bedrijven willen zo veel 
mogelijk winst maken, ten koste van de bevolking. De macht ligt 
in handen van een kleine elite. 

Mensenrechtenactivisten die daar-
aan iets willen doen, krijgen te 
maken met paramilitairen. Dat zijn 
bendes die de steun krijgen van grote 
multinationals en grootgrondbezit-
ters op het Colombiaanse platteland. 
In 2017 zijn er volgens onze bron-
nen 115 mensenrechtenverdedigers 
vermoord. Eind januari 2018 stond 
de teller al op 21 doden. Sinds 1964  
 

woedt er een burgeroorlog. In essen-
tie gaat het over toegang tot grond. 
Verzetsbewegingen kwamen op voor 
de rechten van kleine boeren die 
onder het oog van de overheid hun 
land verloren aan multinationals of 
grootgrondbezitters. Daarnaast zijn 
er nog de drugskartels die zowel 
bij de regering, verzetsgroepen als 
paramilitairen steun krijgen.
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Het dorp San José de Apartadó is 
versierd met hoopvolle graffiti. Maar 
onder de kleurrijke laag verf schuilen 
doodsbedreigingen van paramilitairen 
aan het adres van de dorpelingen.
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 Het verhaal van Gloria
Gloria Perez wil gerechtigheid voor 
de arbeiders die in onderaanneming 
op de Colombiaanse palmplantages 
werken. Hun arbeidsvoorwaarden 
zijn erbarmelijk, omdat ze niet recht-
streeks in dienst zijn. Vakbond UGTTA 
werkt in een regio waar gewapende 
criminele bendes, mensen van hun 
land verdrijven.

Door haar engagement verloor ze 
haar job en wil niemand haar nog 
aannemen. Ze ontving al bedreigin-
gen op straat en op sociale media. 
Daarnaast wordt ze door sommigen 
in haar gemeenschap voorgesteld als 
iemand die bedrijven wil wegjagen, 
terwijl ze enkel wil dat de arbeids- 
en mensenrechten van de arbeiders 
toegepast worden.

Gloria neemt deel aan activiteiten van 
de Colombiaanse vakbondskoepel 
Fensuagro die mensenrechtenverde-

digers zoals haar samenbrengt. Acti-
viteiten die de koepel met onze steun 
uitwerkt. Zo kan Gloria ervaringen 
delen met activisten die hetzelfde 
meemaken.

Steun Gloria en spreek je  
uit op weerwerkmoet.be

GESCHIEDENIS 
220 000 mensen zijn de voorbije 
50 jaar bij het conflict om het leven 
gekomen. 7 tot 9 miljoen sloegen op 
de vlucht. Wie verhuist heeft moeilijk 
toegang tot waardig werk of sociale 
bescherming. Er zijn tal van wetten 
om de vluchtelingen te beschermen, 
maar die worden amper toegepast. 
Ondanks het vredesakkoord uit 2016, 
zien we dat paramilitairen op het 
platteland activisten blijven viseren 
en boeren nog steeds van hun grond 
verjaagd worden.

Het dorp staat onder continue 
militaire bewaking, maar toch  
worden de dorpelingen bedreigd.
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Richard Monterrosa - Colombia
Mensenrechtenverdediger

Met de dood bedreigd

Steun Richard en de andere  
mensenrechtenactivisten die overal 
ter wereld onder druk staan

Spreek je uit op
weerwerkmoet.be


