
 

Stop het moorden! 
Stop de politieke onderdrukking!  

November 2005 
Gedurende de afgelopen weken heeft de Nederlands - Filippijnse Solidariteitsbeweging 
(NFS) berichten ontvangen over een nieuwe serie moorden op vakbondsleiders en politieke 
activisten in de Filippijnen. Bijna dagelijks zijn er mensen vermoord, onder hen zijn de 
leider van de Nestle arbeidersbond Diosdado Fortuna; Victoria Samonte - voorzitter van 
een faculteit- en onderwijsvakbond; Ricardo Ramos – bondsvoorzitter voor 
suikerrietplantage-arbeiders; Rolando Mariano ex-bondsvoorzitter van een 
elektronicabedrijf; Reinier Cusio voorzitter van een lokale boerenvakbond en politiek 
activist Francisco Rivera en zijn twee collega’s Dr Angel David en Von Jon Maniti. 

De NFS is diep geschokt en spreekt haar 
grote zorg uit over het toenemende aantal 
moorden op activisten en leiders van 
boeren en arbeiders in de Filippijnen. 
Daarnaast maakt de NFS haar bezorgdheid 
kenbaar over het grote aantal 
mensenrechtenschendingen tegenover 
diegenen die zich uitspreken tegen de 
onderdrukkende en uitbuitende wetten en 
het regime van President Gloria 
Macapagal Arroyo. 

Sinds de huidige president aantrad in 
januari 2001 zijn er meer dan 400 mensen vermoord. Duizenden zijn slachtoffer geworden 
van schendingen van de  mensenrechten, zoals: ontvoering, marteling, illegaal aanhouden 
en vastzetten, lastigvallen, kapotmaken van eigendommen en verwijdering van inwoners 
van hun huizen en gemeenschappen. 

Verklaringen en bewijsmaterialen bevestigen het vermoeden, dat de daders van de 
moorden en de aanvallen politiemensen, militairen en para-militairen waren. Deze 
gegevens zijn verzameld door mensenrechtenorganisaties. Het merendeel van de gevallen 
vond plaats in de regio’s Zuid Tagalog, Oost-Samar en Centraal Luzon, waar de 
legergeneraal Jovito Palparan bevelhebbend commandant was. Familie en bekenden van de 
slachtoffers hebben deze man herkend als het brein achter de aanslagen. De president van 
de Filippijnen heeft deze man beloond met een promotie van twee rangen. Dit heeft de 
familie van de slachtoffers nog eens extra verdriet gedaan. 



 

Terrorisme geleid door de staat is een standaard antwoord op de protesterende bevolking 
tegen de  huidige regering. Het nieuwe bevel ‘preventieve reactie op maat’, is een 
verraderlijke naam voor onderdrukkende maatregelen tegen de groeiende beweging die 
President Arroyo wil afzetten. Vreedzame demonstraties worden ruw verstoord en 
beëindigd door de speciale eenheden van de politie en het leger. Het bevestigt een situatie 
waar velen bang voor zijn, namelijk een situatie die dicht in de buurt komt van een 
onaangekondigd militair regime. 

De NFS veroordeelt het gebruik van terrorisme door de staat. Wij zien de huidige president 
Arroyo verantwoordelijk voor deze onmenselijke misdaden, daar er geen stappen worden 
gezet om deze moorden te onderzoeken en daders niet worden berecht. Wij willen onze 
solidariteit betuigen tegenover de Filippijnse bevolking in hun strijd voor rechtvaardigheid 
en daadwerkelijke vrede. 

Wij vragen alle Filippino’s in Nederland, het Nederlandse volk en de internationale 
samenleving om hun afkeuring uit te spreken over deze gruweldaden.  

Wij vragen de Nederlandse regering om alle hulp en steun aan het huidige corrupte en 
onderdrukkende regime van Arroyo’s regering te stoppen! 

GERECHTIGHEID 

VOOR 

ALLE SLACHTOFFERS VAN 

HET TERRORISME VAN DE STAAT! 

 
http://www.ipetitions.com/campaigns/stop_killing_activists/ 


