
Mensenrechtenorganisaties  
 
ZIMBABWE 
De General Agricultural and Plantation Workers Union of Zimbabwe (GAPWUZ) komt 
op voor de rechten van boeren die door de overheid van hun boerderijen werden verdreven. 
Een nieuw grootschalig landhervormingsprogramma ging gepaard met grove schendingen van 
de rechten van de landarbeiders die vaak met geweld werden verdreven en huis en werk 
verloren. GAPWUZ-medewerkers werden herhaaldelijk bedreigd, zoals Gertrude Hambira, de 
voorzitter. Zij moest in februari 2010 onderduiken na ernstige bedreigingen. Er is nooit 
iemand vervolgd voor deze bedreigingen. 
 
Women of Zimbabwe Arise (WOZA), een organisatie van (met name) vrouwelijke 
activisten, bestaat sinds 2003 en heeft tienduizenden leden door heel Zimbabwe. WOZA, wat 
‘Ga voorwaarts’ betekent in de Ndebele-taal, speelt al jaren een centrale rol in het vreedzame 
verzet tegen de misstanden onder het bewind van President Mugabe. In september 2010 
werden nog 83 activisten bij een vreedzame demonstratie opgepakt en kortdurend vastgezet.  
Ondanks de vele arrestaties is er nog nooit een lid van WOZA vanwege geweld veroordeeld. 
De bedoeling van de politie is om hun verzet te breken, maar de vrouwen volharden in hun 
vreedzame acties voor verbetering van hun omstandigheden. 
 
BRAZILIË 
De Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura (ACAT, Christelijke Actie tegen 
Martelingen) strijdt vanuit São Paulo tegen marteling door politieagenten. De medewerkers 
van de organisatie worden regelmatig bedreigd door de politie. In 2008 lieten zij ons weten: 
‘Vertel al onze vrienden daar dat we de briefkaarten en woorden van ondersteuning en 
solidariteit enorm waarderen.’ 
 
CEDECA ‘Monica Paião Trevisar’ (Centrum voor de verdediging van kinderen en jongeren 
‘Monica Paião Trevisar) zet zich in voor de rechten van onder anderen daklozen en jeugdige 
gedetineerden. 
 
Het Comité Rio Maria komt op voor de rechten van landloze boeren en landarbeiders in de 
deelstaat Pará en concentreert zich daarbij op de strijd tegen de straffeloosheid. 
 
Het Comissão Pastoral da Terra (CPT, Pastorale commissie voor het land) is een aan de 
rooms-katholieke kerk gelieerde organisatie die zich inzet voor de rechten van landloze 
boeren en landarbeiders in heel Brazilië. Het CPT ijvert voor een rechtvaardiger 
landhervorming. Sommige leden staan op de dodenlijsten 
 
COLOMBIA 
De Corporacion Regional para la Defensa los Derechos Humanos (Credhos, Regionale 
vereniging voor de verdediging van de mensenrechten) is een non-gouvernementele 
organisatie die ook na de demobilisatie van de paramilitairen opkomt tegen 
mensenrechtenschendingen. 
 
De Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC, Juridische Vereniging Yira Castro), biedt 
juridische ondersteuning aan vluchtelingen van het Colombiaanse conflict. Daarnaast geeft zij 
juridisch advies en mensenrechtentrainingen aan de Coordinadora Nacional de Desplazados 
(Nationale Samenwerking voor Ontheemden, CND). Paramilitairen hebben leden van de 
CND bedreigd.  



 
Het Red Juvenil de Medellín (RJM, Medellin Jeugd Netwerk) probeert jongeren door 
buurtwerk uit handen van paramilitairen en guerrilla’s te houden. Ondanks hun 
geweldloosheid worden de medewerkers door veiligheidsdiensten vaak als een 
bedreiging gezien. 
 
De Sinaltrainal (vakbond voor de levensmiddelenindustrie) is opgericht in 1982 om werkers 
uit de voedselindustrie te verdedigen en op te komen voor hun rechten. Sindsdien zijn ten 
minste 22 van haar leden vermoord of gedwongen verdwenen. Vele anderen (of hun 
familieleden) werden bedreigd of zelfs gedwongen hun huis te verlaten. Op 21 augustus 2009 
werd Gustavo Gómez voor zijn huis doodgeschoten door twee mannen. In oktober en 
november 2009 ontvingen verschillende medewerkers van Sinaltrainal doodsbedreigingen. 
 
De Organizacion Femenina Popular (OFP, Volksvrouwen Organisatie) is opgericht in 1972 
als een reactie op de sociale, culturele en economische marginalisatie van vrouwen uit de 
regio Magdalena Medio. Er werken er zo’n duizend vrouwen. De organisatie werkt via 
Casa de la mujer-buurthuizen waar vrouwen, kinderen en jongeren workshops en 
bijeenkomsten organiseren. Leden van de organisatie worden regelmatig bedreigd. 
COLOMBIA 
RCHTENOR GANISATIES 
De Organizatión Nacional Indígena de Colombia (ONIC, Nationale Organisatie voor 
inheemse volken in Colombia) staat de inheemse bevolking van Colombia bij. In het najaar 
van 2008 werden demonstranten hard aangepakt, waarbij tenminste één dode viel. 
De autoriteiten hebben de inheemse activisten meerdere malen openlijk bestempeld als 
staatsgevaarlijk, hetgeen in het verleden resulteerde in een toename van gewelddadigheden 
aan hun adres. In de maanden september en oktober 2008 kwamen in het departement Cauca 
tenminste acht inheemse boeren om en begin 2009 werden 27 leden van de Awa-
gemeenschap vermoord teruggevonden. Ook in andere delen van het land vielen doden. 
 
De Vredesgemeenschap San José de Apartado, die in 1997 werd opgericht, bestaat uit 
burgers die weigeren partij te kiezen in Colombia’s conflict. Sinds haar oprichting werden 
meer dan 1700 leden van de gemeenschap vermoord. De leden van de gemeenschap worden 
voortdurend bedreigd. Zo werden eind augustus 2009 drie leden van de gemeenschap 
ontvoerd en bedreigd. 
 
MEXICO 
Nuestras Hijas de Regreso a Casa (Onze dochters terug naar huis) zet zich in voor waarheid 
en gerechtigheid omtrent de vele vrouwen die zijn vermoord in Ciudad Juarez in Mexico. 
Leden van de organisatie werden in mei en november 2008 bedreigd en er werd ingebroken in 
hun kantoor en hun auto’s. Ook de advocaten die de organisatie bijstaan, verenigd in de 
Associación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), werden bedreigd. 
mexicoMENSENRE CHTENA CTIVISTEN EN -OR GANISATIES 
Het Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan (Centrum voor 
mensenrechten van het berggebied Tlachinollan) komt sinds 1994 op voor de bescherming 
van de rechten van inheemse volkeren. In februari 2009 werden twee leiders van een van de 
inheemse volken vermoord. 
 
In 2002 werd  de Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (Organisatie van volkeren 
van de Me’Phaa, OPIM) opgericht. Deze komt op voor de rechten van de Me’Phaa inheemse 
volken uit de deelstaat Guerrero. Leden werden herhaaldelijk vals beschuldigd en 



veroordeeld. Ook werden sommigen slachtoffer van verkrachting. 
 
PERU 
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH, Vereniging voor mensenrechten) speelde 
een centrale rol in het onderzoek naar  en de documentatie van mensenrechtenschendingen  
tijdens het gewapende conflict van 1980 tot 2000 De organisatie zet zich in voor de 
berechting van daders en voor schadevergoeding voor slachtoffers en nabestaanden. 
Daarnaast zet APRODEH zich in voor economische, sociale en culturele rechten, zoals het 
recht op gezondheidszorg, en geeft zij voorlichting over mensenrechten aan de Peruaanse 
bevolking. 
 
WIT-RUSLAND 
Mensenrechtencentrum Viasna (Lente) werd opgericht in 1996 naar aanleiding van 
massademonstraties door de oppositie. De organisatie werd in 1999 officieel geregistreerd, 
maar in 2003 werd die registratie plotseling opgeheven. In 2009 probeerde de 
organisatie zich opnieuw te registreren onder de naam ‘Nasha Viasna’ (Onze lente), maar 
zonder succes. Deze registratie is van groot belang, omdat sinds 2005 werken voor een 
ongeregistreerde organisatie strafbaar is. 
Viasna richt zich op het leveren van een bijdrage aan een civil society en kennis over 
mensenrechten in Wit-Rusland.  
 
Het Wit-Russische Helsinki Comité (BHC) komt op voor de mensenrechten, zoals die 
beschreven zijn in de Helsinki-verdragen van 1975. 
Bijna alle Europese landen onderschreven deze verdragen, zo ook Wit-Rusland. Het BHC 
rapporteert desondanks vele mensenrechtenschendingen, onder andere gericht tegen eigen 
medewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 


