
        

    

Broederlijk Delen, CNCD-11.11.11, CIDSE, Protection international en het EU-LAT Network 

nodigen u uit 

Honduras : de repressie van milieuactivisten sinds de 
verkiezingen 

Ontmoeting met Berta Zúniga Cáceres van COPINH en andere 
mensenrechtenverdedigers.  

Bij CNCD-11.11.11. – 14 mei – 18.30 u. 

Meer dan twee jaar na de moord op Berta Cáceres, beschermer van mensenrechten, 
milieuactiviste en laureate van de prestigieuze Goldman Environmental Prize, vertelt haar 
dochter Berta Zúniga Cáceres over de voortgang in het onderzoek naar deze moord, en 
over het rapport dat in november 2017 verspreid werd door de Internationale Adviesgroep 
van Experten (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas – GAIPE). Deze 
onafhankelijke groep onderzocht de moord op Berta Cáceres en bracht onzorgvuldigheden in 
het officiële onderzoek aan het licht. De mogelijke opdrachtgevers van de moord, 
bijvoorbeeld, werden niet vervolgd. De gastsprekers maken ook de balans op van de uiterst 
moeilijke situatie voor milieu- en mensenrechtenverdedigers in deze periode na de 
verkiezingen in Honduras.   

Gastsprekers : 

• Berta Zúniga Cáceres.  

Algemeen Coördinator van COPINH. 
 
• Francisco Javier Sanchez  

Voorzitter van de Inheemse Raad voor de gemeenschap Rio Blanco, Intibucá, waar het 
waterkrachtproject ‘Agua Zarca’ gepland was. Hij is ook coördinator grond en territorium bij 
COPINH. 
 
• Victor Antonio Fernandez  

Advocaat, mensenrechtenverdediger en sociaal leider. Coördinator van de juridische groep 
voor gerechtigheid in de zaak van Berta Cáceres. 
 
• Miguel Angel Urbina Martinez  



Van de ‘Guatemalteekse Advocaten- en Notarissengroep’, lid van de GAIPE. 

Locatie: CNCD-11.11.11 – Handelskaai 9 – 1000 Brussel (metro IJzer) 
Datum: Maandag 14 mei 2018 om 18.30 u. 
 
Contact: Stéphane Compère, CNCD-11.11.11 – 02 250 12 48 
stephane.compere@cncd.be; Greet Schaumans g.schaumans@scarlet.be  
Taal: Spaans, met mogelijkheid tot vertaling naar Frans of Nederlands. 
Gratis inkom. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen: stephane.compere@cncd.be 
Event Facebook (CNCD-11.11.11): https://www.facebook.com/events/611556592520158/ 
 

Berta Cáceres richtte in 1993 de organisatie COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras) op, die de rechten verdedigt van de inheemse 
bevolkingsgroepen in Honduras. Zij belichaamde het verzet tegen het stuwdamproject ‘Agua 
Zarca’, waarbij verschillende internationale investeerders betrokken waren of dat nog steeds 
zijn. Haar dood kreeg grote weerklank in de internationale media en vestigde de aandacht op 
de onaanvaardbare realiteit betreffende de mensenrechten in Honduras. Volgens de ngo 
Global Witness is dit Centraal-Amerikaanse land momenteel het gevaarlijkste land ter wereld 
voor milieuactivisten. 
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