
Petitie aan de Speciale Aanklager voor de Mensenrechten Honduras: Extreem 
geweld tegen de boerengemeenschappen in Bajo Aguán

Geachte  Mr. Ponce:

Hierbij  uit  ik  mijn  diepe  zorgen  over  de  alarmerende  situatie  van  geweld  en  onderdrukking  tegen 
boerengemeenschappen  in Bajo Aguán.  Uit  gegevens van internationale mensenrechtenorganisaties  blijkt  dat  er 
tussen januari 2010 en oktober 2011, 40 mensen zijn vermoord die betrokken waren bij de boerenorganisaties in de 
regio. 
Ongeveer  3.500  boerengemeenschappen  doen  al  jaren  een  beroep  op  hun  recht  op  voedsel  en  toegang  tot 
landbouwgrond. Zij doen dit in een omgeving waar conflicten over land aan de orde van de dag zijn en waarbij de 
voornaamste  palmolieproducenten  uit  de  regio  betrokken  zijn.  
Volgens  de  informatie  die  ik  heb  ontvangen,  zijn de  boerengemeenschappen  in de  regio volledig  weerloos en 
onbeschermd ten aanzien van het handelen en het nalaten van de autoriteiten.
Verklaringen van de slachtoffer, hun families,  en getuigen wijzen particuliere en staats veiligheidstroepen aan   als de 
verantwoordelijken  voor  de  dood,  marteling,  bedreiging  en  het  lastigvallen  van  de  boeren.  

Honduras is een Lidstaat van het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten alsook van 
het Internationale Verdrag inzake Civiele en Politieke rechten. Dit betekent dat de autoriteiten  
verplicht zijn mensenrechten te respecteren, te promoten, en te garanderen. Dit geldt in het bijzonder voor het recht 
op leven, het recht op voedsel,  het  recht op huisvesting, het  recht op gezondheid en onderwijs en het recht op 
menselijke integriteit. 
Om die reden verzoek ik de Speciale aanklager voor de Mensenrechten om van de bevoegde nationale autoriteiten te 
eisen dat:

- Alle misdaden en zware mensenrechtenschendingen gepleegd in Bajo Aguán worden onderzocht en bestraft.  Dit 
houdt ook in dat  zowel  de fysieke  plegers als de bedenkers van de acties worden veroordeeld;

- De onderdrukking en het geweld jegens de boerengemeenschappen onmiddellijk wordt gestopt, met name de 
gewelddadige ontruimingen, en dat er effectieve maatregelen worden genomen die bescherming bieden aan de 
personen die in gevaar lopen;

- De handelingen van particuliere en staats veiligheidstroepen voldoende worden gereguleerd, zodat zij 
genoodzaakt zijn om de mensenrechten te respecteren. Dit op straffe van het stopzetten van de vergunning die 
hen toestaat in het land te werken;

- Het nakomen van de juridische bepalingen en politieke overeenkomsten met betrekking tot conflicten over land. 
Verder ook het uitvoeren van de benodigde maatregelen ten behoeve van een rechtvaardige en duurzame 
oplossing voor het probleem van landrechten,  in overeenstemming met Honduras’ verplichtingen ten aanzien 
van het recht op voedsel.  

Hoogachtend,

Petitie zal worden gestuurd naar: 
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Abog. Sandra Ponce
Ministerio Público 
Edificio Lomas Plaza II
Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Tegucigalpa, DC, Honduras C.A.
Correo electrónico: ponce10s@yahoo.com.ar

Een kopie wordt gestuurd naar:
FIAN International Secretariat
Willy-Brandt-Platz 5
D-69115 Heidelberg
Germany
Fax:+49-6221-65300-33
 bajo-aguan@fian.o
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