NFS jaaroverzicht (verslag) 2019
De inspanningen van de NFS zijn vnl. gericht op informatieverstrekking over de
mensenrechten en het milieu. Gelukkig waren er successen te melden. De NFS was zeer
verheugd met het nieuws over de veroordeling van een verdachte voor de moord op Willem
Geertman, over de vrijspraak van Gabriela-lid Maria Miradel Torres en de onderscheiding
van Cristina Tinay Palabay. Daarnaast NUPL genomineerd voor L4L award en aandacht aan
campagnes. Mede met steun van de NFS achterban kon de Tao Po voorstelling worden
opgevoerd in 5 Europese steden. Alle voorstellingen waren succesvol. Tevens konden we
een bescheiden bijdrage leveren aan de slachtoffers van de aardbeving op Mindanao.
Informatie over het milieu

Op de dag van de aarde (22 april) besteedden we aandacht aan een actie in de Caraga regio
op het eiland Mindanao. De natuurlijke leefomgeving voor mens, dier en plant wordt daar al
jaren aangetast en verder bedreigd. Caraga is een van de laatste ecologische zones in de
Filippijnen met twaalf Kern Biodiversiteit gebieden, geïdentificeerd door het Department of
Environment and Natural Resources (DENR). Deze gebieden worden bedreigd en zo ook de
meerderheid van de mensen in de regio, omdat het ecosysteem van Caraga in grote mate
nog steeds wordt vernietigd door grootschalige mijnbouw, conversie van landgebruik en
houtkap.
Informatie over de mensenrechten
VN-mensenrechtendeskundigen hebben de Verenigde Naties opgeroepen (7 juni 2019) om
een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen.
Zij verwijzen daarbij naar een scherpe verslechtering van de situatie van mensenrechten in
het hele land, zoals de voortdurende aanvallen op mensen en instellingen die
mensenrechten verdedigen. Gezien de omvang en de ernst van de gemelde schendingen van
de mensenrechten roepen de deskundigen de Mensenrechtenraad op om een onafhankelijk
onderzoek in te stellen naar de mensenrechtenschendingen in de Filippijnen.

Gerechtigheid voor Willem Geertman
Zeven jaar na de moord op Willem Geertman was er
eindelijk een overwinning.
Rechter Christine Marie C. Capule van de rechtbank
in San Fernando verklaarde Marvin Marzan Nuguid
schuldig aan de dood van Geertman en veroordeelde
hem tot een levenslange gevangenisstraf. Maria
Aurora Santiago (foto, 2013), de verloofde van
Geertman en vice-voorzitter van Hustisya, zei dat ze
blij is met de uitspraak van het hof.
“Ik bedank iedereen die onvermoeibaar onze strijd
voor gerechtigheid voor Willem heeft gesteund, met
name de National Union of People’s Lawyers (NUPL)
en de organisaties en mensen die deelnemen in de
Justice for Willem Geertman Movement !” zei
Santiago. De NFS maakt onderdeel uit van de J4WGM

Gerechtigheid voor Maria Miradel Torres
Op 22 juli was de vrijspraak van Gabriela-lid Maria
Miradel Torres van de valse beschuldigingen van
moord. Miradel was op 20 juni 2014, het moment
van haar arrestatie, vier maanden zwanger. Na vijf
lange jaren achter de tralies in Camp Bagong Diwa te
hebben geleefd, werd Miradel eindelijk herenigd met
haar inmiddels bijna 5 jaar oude zoon Payter. De 5
jaren gevangenisstraf van Miradel waren 5 jaren
onrecht.

Onderscheiding voor Cristina Tinay Palabay
De organisatie “Women Have Wings” onderscheidt
jaarlijks vrouwen uit de internationale gemeenschap
voor hun uitzonderlijke moed. In 2019 ontving
Cristina Tinay Palabay, de Courage Award. Een
terechte onderscheiding voor deze uitzonderlijk
moedige vrouw!
Tinay is secretaris-generaal van Karapatan Als
toegewijde activiste zet ze zich al jarenlang in voor de
mensenrechten en
fundamentele
vrijheden.
Onverschrokken roept ze de Filipijnse regering tot
verantwoording voor de schendingen van
mensenrechten en de gevolgen daarvan.

NFS nomineert NUPL voor de Advocaten voor Advocaten Award (L4L)
De National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) werd opgericht in 2007 als een landelijke
vrijwillige vereniging van pro deo advocaten die zich inzetten voor de verdediging,
bescherming en promotie van mensenrechten, met name van de armen en
gemarginaliseerden.
De NUPL heeft o.a. arme boeren en landarbeiders vertegenwoordigd, zoals slachtoffers van
de moord op negen landarbeiders in Sagay in oktober 2018 en de slachtoffers van de
moorden en de daaropvolgende (valse) strafrechtelijke vervolging tegen vreedzaam
protesterende boeren in Kidapawan in 2016.

Tao Po voorstelling
Drie jaar na de anti-illegale drugscampagne van de
Filipijnse regering, een ‘oorlog tegen drugs’
genoemd, lijken Filippino’s gevangen te zitten in
een nachtmerrie. Mensenrechtenschendingen
worden gebagatelliseerd.
Met de voorstelling Tao Po is het verhaal en de
dialoog in een creatief platform geplaatst om de
geest te bereiken en het hart te openen. Hun
krachtige stem is het middelpunt van de campagne
voor het beëindigen van de straffeloosheid. Mede
met steun van de NFS achterban kon de Tao Po
voorstelling worden opgevoerd in Amsterdam,
Rome, Wenen, Berlijn en Londen.
Alle voorstellingen in Europa waren zeer succesvol.
In het CREA theater in Amsterdam, met 120
stoelen,
moesten
extra
stoelen
worden
aangedragen en de gangpaden waren ook vol. Uit
de nabespreking met het publiek bleek een enorm
positieve waardering.

IDFA films
De NFS informeert over Aswang, de Kingmaker en
Overseas. Films op IDFA over de Filippijnen. Reactie
van de achterban: We hebben de films die NFS
promootte gezien. Vooral de Kingmaker was
indrukwekkend en gaf een goed beeld van de
Filippijnse politiek.
In de Kingmaker blijft Imelda Marcos haar eigen
goedheid verkopen, terwijl activisten en politieke
tegenstanders vertellen over de verwoestende
corruptie in de Filippijnen. Het contrast gaat steeds
meer bijten. The Kingmaker laat zien hoe geld en
macht elkaar in stand houden.
Tot slot
Dit is een selectie uit de informatieverstrekkingen en acties in 2019. Alle informatie is te
vinden op de website van de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging www.nefiso.nl

