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Cambodja

gevraagd.
In uw brief roept u de autoriteiten in Cambodja op om
Wanchalearm Satsaksit onmiddellijk en onvoorwaardelijk
vrij te laten.

Filipijnen

De politie viel begin februari binnen in hun kantoren en ze
moesten onder bedreiging van vuurwapens de ruimtes
verlaten. Daarna doorzocht de politie de kantoren en
‘vond’ wapens en explosieven. De Tacloban 5 hebben de
rechter gevraagd om het huiszoekingsbevel – en daarmee
het ‘bewijs’ – ongeldig te verklaren. Maar de rechter ging
niet in op hun verzoek.
In uw brief roept u de autoriteiten in de Filipijnen op om de
beschuldigingen tegen de Tacloban 5 te onderzoeken.

Guatemala (let op: NL se postzegel)

laat activist Wanchalearm Satsaksit vrij!
De Thaise activist Wanchalearm Satsaksit werd door onbekenden ontvoerd uit zijn appartement in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. Hij protesteerde online tegen de Thaise regering. Die klaagde hem daarvoor aan,
terwijl Wanchalearm alleen maar gebruik maakte van het
recht op vrije meningsuiting.
Sinds de militairen in 2014 de macht in Thailand overnamen, weken veel pro-democratie-activisten uit naar buurlanden als Cambodja. Wanchalearm Satsaksit dacht dat
hij veilig was in Phnom Penh, en postte kritische berichten
in een Facebookgroep die zich verzet tegen de Thaise regering. Maar tijdens een telefoontje met zijn familie zei hij
plotseling dat hij niet meer kon ademhalen. Op beelden
van een beveiligingscamera is te zien hoe een zwarte
Toyota Highlander SUV bij zijn woning wegrijdt.
In de afgelopen jaren zijn minstens acht Thaise activisten
en oppositieleden in buurlanden verdwenen of vermoord.
De Thaise overheid had herhaaldelijk om hun uitlevering

Onderzoek valse beschuldigingen tegen Tacloban 5
Vijf Filipijnse activisten worden ten onrechte beschuldigd
van het bezit van vuurwapens en explosieven. De Tacloban 5 zeggen dat de politie die zelf in hun kantoren heeft
gelegd.
De Filipijnse politie valt vaak binnen bij activisten en zegt
dan dat er illegale wapens en explosieven zijn gevonden.
Maar die hebben ze er dan zélf neergelegd. Dit overkwam
ook Frenchie Mae Cumpio, Mariel Domequil, Marissa Cabaljao, Mira Legion en Alexander Philip Abinguna uit de
stad Tacloban. Ze zetten zich in voor onafhankelijke journalistiek, mensenrechten en het milieu.

landrechtenactivist achter tralies
Bernardo Caal Xol verzet zich sinds 2015 tegen de bouw
van waterkrachtcentrales op het grondgebied van inheemse Maya-gemeenschappen in het noorden van Guatemala. En dus tegen de plannen van het ministerie van
Energie en Mijnbouw. De autoriteiten startten daarom een
lastercampagne tegen hem. Zij beschuldigden hem onterecht van diefstal met geweld. Eind 2018 veroordeelde
een rechter Bernardo Caal Xol tot ruim zeven jaar cel, op
grond van valse aanklachten.
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Bernardo Caal Xol stapte in 2015 namens 56 Maya
Q’eqchi’-gemeenschappen naar de rechter, omdat de
bouw van de waterkrachtcentrales was gestart zonder hen
te informeren en te raadplegen. Het hooggerechtshof van
Guatemala oordeelde in 2017 dat op grond van internationale afspraken de inheemse gemeenschappen geconsulteerd moesten worden over de bouwplannen. Meer dan
26.000 mensen stemden vervolgens tegen de bouw. Maar
de autoriteiten erkenden de uitkomst van de stemming
niet. De bouw ging door.

Het verlangen
Naar spelen.
Waar of wie je ook bent,
Thuis, een buitenbeentje, in oorlog,
Recht op spelen
Hebben we allemaal.
Hasse Drewes
(winnaar gedichtenwedstrijd Amnesty Oegstgeest)

Landrechten- en milieuactivisten in Guatemala krijgen
voortdurend te maken met geweld en lastercampagnes.
Veel van hen worden onterecht aangeklaagd of vervolgd
zodat ze hun werk niet meer kunnen of durven doen.
In uw brief aan de Guatemalteekse ambassadeur in Nederland, roept u hem op bij de autoriteiten in Guatemala
aan te dringen op vrijlating van Bernard Caal Xol.

Uniek en toch gelijk
Kinderen
Eén voor één
Eigen persoon
Eigen gewoontes.
Kinderen
Allemaal
Het verlangen
Naar veiligheid, geluk, liefde.
Kinderen
Allemaal
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Schrijfactie Cambodja
Prime Minister Hun Sen
Office of the Prime Minister
Jok Dimitrov Boulevard
Phnom Penh,
CAMBODJA
Copy to:
Ambassade van het Koninkrijk Cambodja
Z.E. de heer Ambassador Piseth Nom
Avenue de Tervuren 264 A
1150 Brussel
BELGIË
Schrijfactie Filipijnen
Secretary Menardo I. Guevarra
Department of Justice, Philippines
Padre Faura Street
Ermita,
MANILA 1000
FILIPIJNEN
E-mail: communications@doj.gov.ph en osecmig@gmail.com

Copy to:
Ambassade van de Republiek der Filipijnen
Z.E. de heer Jaime Victor Badillo Ledda
Laan Copes Van Cattenburch 125
2585 EZ Den Haag

Schrijfactie Guatemala
Ambassade van de Republiek Guatemala
His Excellency Mr. Ambassador Jorge Skinner-Klée Arenales
De Ruijterstraat 36 D
2518 AS Den Haag

