Activiteiten in relatie tot de Stichting Flores - 2019

Context
In april 2018 braken onlusten uit in Nicaragua. Begin die maand hadden studenten straatprotesten
georganiseerd om de regering van president Daniel Ortega en zijn vrouw, vicepresident Rosario
Murillo, aan te sporen een natuurbrand in een natuurreservaat effectief aan te pakken. Dit protest
joeg de politie uiteen. Half april kondigde de regering versoberingsmaatregelen in de pensioenen af.
Het protest van de pensioengerechtigden sloeg de politie met veel geweld neer. De studenten
voegden zich bij de pensioengerechtigden. De reactie van de autoriteiten was zo buitensporig dat er
doden vielen. Als gevolg daarvan namen steeds meer mensen aan de protesten deel, hetgeen nog
bruter en omvangrijker politieactie gaf, nu zelfs bijgestaan door aan Daniel Ortega gelieerde
knokploegen van het FSLN en gewapende paramilitaire of “parapolitionele” groepen.
In korte tijd vielen honderden doden, bouwde de regering een enorm repressieapparaat uit en
schortte een reeks grondrechtelijke vrijheden op illegale wijze op. Honderden mensen werden
opgepakt en middels showprocessen tot excessieve gevangenisstraffen veroordeeld wegens
deelname aan een -vermeende- staatgreep en terroristische activiteiten. De regering, het Openbaar
Ministerie, de (gepolitiseerde) rechterlijke macht en de paramilitaire groepen schonden de
mensenrechten op grote schaal.
Oprichting
In juni 2018 organiseerden in Nederland woonachtige of actieve Nicaraguanen een protestmars in
Den Haag, van waaruit een zogenaamde Steungroep Nicaragua voortkwam. Deze groep bestaat uit
een tiental mensen die of al in de jaren tachtig van de vorige eeuw of relatief recent betrokken
waren bij werk of onderzoek in Nicaragua. De groep stelt zich ten doel actie te voeren om die
groepen in Nicaragua te steunen die een soevereine, democratische, solidaire en inclusieve
maatschappij nastreven. De Steungroep voert activiteiten uit in samenwerking met diverse vanuit de
Nicaraguaanse oppositie opgezette organisaties als SOS-Nicaragua, het oppositionele eenheidsfront
en organisaties van in Nederland verblijvende Nicaraguanen.
De Steungroep heeft in het voorjaar van 2019 een Stichting in het leven geroepen om als
rechtspersoon te kunnen optreden, de Stichting Flores.
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Activiteiten
➢ De Steungroep Nicaragua probeert in Nederland aandacht te vragen voor de strijd tegen de
gewelddadig repressieve regering, zowel bij de politiek, bij beroepsgroepen, het algemene
publiek als bij (mede) op Nicaragua gerichte organisaties.
➢ Na de eerste demonstratie in Nederland in juni 2018 zijn er demonstraties geweest op 19 juli
en 10 december 2018, gericht op de enorme toename van politieke gevangen en hun uiterst
slechte behandeling, en op 18 april 2019 ter herdenking van de start van de onlusten. Op 19
mei hielpen wij mede een spoeddemonstratie organiseren nadat bewakers een politieke
gevangene doodschoten.
➢ De Steungroep Nicaragua verzorgt in samenwerking met SOSNicaragua-Holanda een
tweewekelijkse à maandelijkse Nieuwsbrief over de actuele situatie in Nicaragua en over de
inmiddels meer dan vijftigduizend vluchtelingen in de buurlanden van Nicaragua.
➢ Mede onder aansporing van de Steungroep Nicaragua heeft de internationaal opererende
onderzoeksgroep Bellingcat een publicatie over de banden tussen de Nationale Politie en de
paramilitaire groepen tijdens acties, waarbij veel geweld is gebruikt en vele doden vielen in
hoofdstad Managua en de stad Masaya, uitgebracht.
➢ Ook bemiddelde de Steungroep tussen Bellingcat en gevluchte Nicaraguaanse journalisten in
Costa Rica voor een workshop over journalistieke onderzoeksmethoden, die van 17-21 juni
2019 heeft plaatsgevonden, met steun van Free Press Unlimited. Aan de training hebben 18
Nicaraguaanse journalisten deelgenomen.
➢ De Steungroep is actief in een Consultatiegroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
waarin ook Nederlandse niet-gouvernementele organisaties zitting hebben. In deze
consultatiegroep bezien de deelnemers welke acties tegen de repressie en schendingen van
de mensenrechten ondernomen kunnen worden. In dat kader is een lid van de Steungroep
Nicaragua aanwezig geweest bij een consultatiebijeenkomst van de Nederlandse Ambassade
in San José, Costa Rica, waaronder diplomatieke activiteiten van Nederland in Nicaragua
ressorteren.
➢ Al in de zomer van 2018 hebben op aansporing vanuit de Steungroep Nicaragua drie
progressieve partijen uit het Nederlandse parlement een protestbrief gestuurd naar de
voorzitter van het Nicaraguaanse parlement.
➢ Zo hebben ook een twintigtal ooit in Nicaragua actieve (para-) medici een protestbrief naar
de minister van Gezondheid in Nicaragua gestuurd, waarin ze de schending van de Eed van
Hippocrates aan de orde stelden; staatsziekenhuizen mochten namelijk geen gewonde
demonstranten behandelen. Deze groep (para-) medici vraagt ook aandacht voor de situatie
in Nicaragua in vakbladen en bij nationaal en internationaal opererende beroepsorganisaties
en de internationale gezondheidsorganisaties als de Panamerikaanse
Gezondheidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie.
➢ De Steungroep Nicaragua heeft contact met de nog functionerende stedenbandorganisaties
die banden tussen Nederlandse en Nicaraguaanse steden onderhouden. De nieuwe sociaalpolitieke situatie stelt deze organisaties ook voor nieuwe uitdagingen.
➢ De Steungroep Nicaragua heeft actief bijgedragen aan het programma van het bezoek aan
Nicaragua door een delegatie van het Europese Parlement in januari 2019 en onderhoudt
nog contacten met de toenmalige delegatieleider, ook gericht op acties vanuit de Europese
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Unie ter bevordering van democratie, het stoppen van mensenrechtenschendingen en het
bevorderen van gerechtigheid.
➢ De Steungroep heeft in samenwerking met SOSNicaragua-Holanda geholpen donateurs te
werven voor de campagne "Nicaragua Libre Sin Presxs Politicxs", voor de vrijlating en
ondersteuning van de politieke gevangenen.
➢ De Steungroep Nicaragua heeft contacten gelegd met internationale
mensenrechtenadvocaten en organisaties van de Nicaraguaanse oppositie om
voorbereidingen te treffen voor strafprocessen van de schuldigen van schendingen van
mensenrechten of misdaden tegen de menselijkheid. Dit initiatief zal in juni 2019 in Costa
Rica wereldkundig gemaakt worden.

Financiële activiteiten
De Steungroep Nicaragua steunt samen met SOSNicaragua-Holanda de actie van SOSNicaraguaEuropa om geld in te zamelen voor de families van (ex-)politieke gevangen in Nicaragua. Gevangenen
dienen namelijk in een groot deel van hun materiële behoeften zelf te voorzien via hun familie.
In samenspraak met de Steungroep Nicaragua, de Stichting Nicaragua Komitee Haarlem en de
Stichting Helmond – San Marcos financiert Wilde Ganzen een project in het kader van Frame Voice
Report! waarin via aandacht voor een vijftal Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
ook de sociaal-politieke situatie in Nicaragua over het voetlicht gebracht kan worden. De Nicaragua
Karavaan, met onder andere voorstellingen van de Nicaraguaanse theatergroep Lleca bestaande uit
gevluchte theatermakers, langs een vijftal steden in Nederland maakt onderdeel uit van dat project.

Amsterdam, 15-7-2019
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