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BEDANKT VOOR UW STEUN EN BETROKKENHEID  
 

Beste sympathisanten,  

 
Veel dank voor uw steun die u de NFS dit jaar weer hebt gegeven. Die steun was divers, zoals:   
sponsoring, morele steun, belangstelling, samenwerking, ondertekening petities, reacties en 
bezoekjes aan de website. Met elkaar vormen we een mooi draagvlak. Zo vinden wij de  inspiratie om 
door te gaan met dit werk. Daar zijn de mensen in de Filippijnen heel dankbaar voor.  
 
Maatschappelijke organisaties in de Filippijnen waarderen de internationale steun, acties en 
solidariteit enorm. Zij werken aan vrede, democratie, mensenrechten, rechten van inheemse 
volkeren, en het welzijn van de minderbedeelden. Hun solidariteit voor gerechtigheid laat zich niet 
breken en zij zetten door, ondanks dat de Marcos familie weer terug aan de macht is gekomen. 
 
Dit had niemand voor mogelijk gehouden. In 1986 werd de dictatuur van Ferdinand Marcos 
beëindigd door een volksopstand, werd hij het land uit verdreven.  Dit jaar, terwijl slachtoffers van 
Marcos sr. nog gerechtigheid opeisen, is zijn zoon tot president gekozen. Factoren die dat mogelijk 
maakten waren o.a. geschiedvervalsing, mooie beloftes, verkiezingsfraude en een angstcultuur.  
 

Op 16 december 2022 overleed Jose Maria Sison. Een groot man die trouw is gebleven aan het 
Filippijnse volk en zijn idealen. Een steunpilaar van de bevrijdingsbeweging. Onvermoeibaar heeft hij 
gewerkt voor nationale vrijheid, mensenrechten, maatschappelijke gerechtigheid en een duurzame, 
rechtvaardige vrede in de Filippijnen! Hij was een bron van inspiratie! Dat hij mag rusten in vrede. 
 

We gaven onder meer aandacht aan:  
 

Stop met terroriseren van hen die gerechtigheid zoeken   
Op 1 januari dit jaar werd de Zuid-Afrikaanse voormalig 
aartsbisschop Desmond Tutu begraven. In 2007 sprak hij 
zijn steun uit voor tweede zitting voor de Filippijnen van 
het prestigieuze in Rome gevestigde Permanente 
Volkstribunaal (PPT). Hij steunde de zoektocht naar 
gerechtigheid en vrede en spoorde President Gloria 
Arroyo aan om te stoppen met het terroriseren van hen 
die gerechtigheid zoeken.   

 
Europees Parlement: Schaf NTF-ELCAC af 
Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd 
waarin het de duizenden buitengerechtelijke executies 
en andere ernstige mensenrechtenschendingen in 
verband met de “oorlog tegen drugs” en het rood 
labelen van activisten en journalisten in de Filippijnen 
veroordeelt, en waarschuwde voor mogelijke 
handelssancties als er geen gehoor zou worden gegeven 
aan de oproep.  

 
Geuzenpenning voor Advocaten voor Advocaten (A4) 
De NFS feliciteert A4A van harte met de Geuzenpenning, 
die is bedoeld om hedendaagse vrijheidsstrijders en 
mensenrechtenactivisten eer te bewijzen. Die eer komt 
A4A, onmiskenbaar toe.  In de Filippijnen roept zij op tot 
het nemen van maatregelen om de cultuur van 
straffeloosheid rond de daden van intimidatie en 
moorden op leden van de advocatuur te stoppen. 



Dr. Naty Castro eindelijk vrij  
Dokter Naty Castro was o.a. secretaris-generaal van 
Karapatan, startte gezondheidsprogramma’s op en  
bracht ook een lid van de inheemse gemeenschap naar 
de Verenigde Naties in Genève om hulp te zoeken tegen 
de intimidatie van die bevolking. Haar vrijlating, na 42 
slopende dagen van politieke gevangenschap, is een 
gevolg van het groeiende verzet tegen het rood labelen 
en de criminalisering van mensenrechtenverdedigers en 
activisten. 
 
Protest bij proclamatie Marcos jr. tot president  
De verkiezingen van 9 mei waren niet  "vrij en eerlijk". 
Cristina Palabay, secretaris-generaal Karapatan: We 
kunnen alleen de slechtste tijden verwachten voor de 
situatie van de mensenrechten, gerechtigheid en 
aansprakelijkheid. We zullen standvastig zijn in het eisen 
van o.m. verantwoordelijkheid, bij het nastreven van 
gerechtigheid voor slachtoffers van de schendingen.  
 

Verdedig Louie Jalandoni:  
Een man van vrede, geen terrorist! 
We roepen alle democratische en vredelievende krachten 
op om samen met ons de rechten van de heer Louie 
Jalandoni te verdedigen tegen de onrechtvaardige 
bestempeling als "terrorist". Het grootste deel van zijn 
leven heeft Louie gewijd in dienst van de Filippijnse 
bevolking en ter verdediging van hun rechten. Nu zijn wij 
aan zet om Louie te beschermen en te verdedigen! 
Ga voor de ondertekening naar…. 
Petition · Louie Jalandoni: A man of peace, not a 

terrorist!  · Change.org 
 
Protest tijdens bezoek Marcos jr. aan Europa  
Terwijl Marcos jr. en zijn entourage op 14 december 
aankwamen in de Europese wijken in Brussel voor de EU-
ASEAN Top, eisten maatschappelijke organisaties, 
vakbonden, mensenrechtenverdedigers en diaspora-
organisaties in Europa verantwoording voor degenen die 
standrechtelijk zijn geëxecuteerd in de oorlog van de 
Filippijnse regering tegen drugs en voor slachtoffers van 
buitengerechtelijke executies, valse beschuldigingen, 
gevangenisstraffen en andere schendingen. 
 
Jose Maria Sison overleden 
Sison verdient groot respect. Op het moment van 
overlijden was hij raadgever van de vredesbesprekingen 
en emeritus voorzitter van de International League of 
Peoples Struggle (ILPS). Hij heeft zich zijn leven lang met 
grote toewijding ingezet om de Filippijnen en de wereld 
een beetje beter en menselijker te maken. Door zijn 
scherpe analyses over de politieke en economische gang 
van zaken in zijn land en wereldwijd, was hij door 
machthebbers niet geliefd. Gelukkig heeft het juridisch 
recht gezegevierd, en heeft iedere poging om hem weg te 
zetten als terrorist, gefaald.      

 
 

https://www.change.org/p/louie-jalandoni-a-man-of-peace-not-a-terrorist?redirect=false
https://www.change.org/p/louie-jalandoni-a-man-of-peace-not-a-terrorist?redirect=false


Het overzicht is slechts een selectie uit de 60 verzonden nieuwsberichten en acties. De nieuwsitems 
zijn terug te lezen op www.nefiso.nl  van de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging.  
 

Dank voor uw gift voor tyfoon gedupeerden 
In september jl. raasde tyfoon Noru door de Filippijnen en richtte er een enorme ravage aan. 
Wij ontvingen via Stichting Zelfredzaamheid Filipinos een noodoproep uit de Filippijnen van het 
Centraal Luzon Netwerk voor Rampenbestrijding.  
 
Het werkgebied van Aurora Santiago (weduwe van Willem Geertman) werd zeer hard getroffen door 
de storm. Enorme overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regenval en de storm 
hadden huizen, schoolgebouwen, voedselgewassen en drinkwatervoorzieningen verwoest. 
 
Diverse mensen reageerden spontaan met een financiële gift, waarvoor onze hartelijke dank! Wij 
konden €320 overmaken naar Stichting Filipinos. Deze stichting heeft onze gift samen met een door 
hen verzameld bedrag overgemaakt naar het Hulpnetwerk in de Filippijnen. 
 

Dank voor uw morele en financiële steun 
We willen hierbij alle belangstellenden bedanken voor de morele en financiële steun aan de 
Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging het afgelopen jaar. Zonder uw steun is het voor ons niet 
mogelijk om dit werk te doen.  
 
Wij realiseren ons, ervaren het als bijzonder dat in deze turbulente tijd, waarin de financiële armslag 
voor velen afneemt, u toch met zo velen de NFS blijvend ondersteuning geeft. Dit wordt door de 
mensen in de Filippijnen en door ons als bestuur zeer gewaardeerd.  
 
Giften zijn altijd welkom op NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS o.v.v. "gift als steuntje in de rug" 
 

Tot slot een gedicht van Jose Maria Sison op de muziek van Danny Fabella 
 

WHAT MAKES A HERO 

It's not the manner of death 

That makes someone a hero 

It is the meaning drawn 

From the struggles against the foe 

 

CHORUS: 

There is the hero who dies in the battlefield, 

There is the hero who dies of hunger or 

disease, 

There is the hero who dies of some accident, 

There is the hero who dies of old age 

 

Whatever is the manner of death, 

There is a common worth 

A hero serves the people 

To his very last breath 

(Repeat CHORUS) 

Whatever is the manner of death 

There is a common worth 

A hero serves the people 

A hero serves the people 

A hero serves the people 

To his very last breath. 

MusikangBayan | Facebook 

 

 

Wij wensen u en de mensen om u heen,  

fijne dagen en een gezond en gelukkig 2023! 

http://www.nefiso.nl/
https://www.facebook.com/Musikangbayan

