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Acht uur stroom per dag, lege super
markten, medicijnen onbetaalbaar.
Venezuela zit al jaren permanent in crisis.
Twee verdedigers van mensenrechten zijn
te gast in Den Haag.

‘Vrij ademen,
leven zonder
angst, wat een
voorrecht!’

E

igenlijk zouden ze maar
drie maanden blijven.
Inmiddelszijn David
Gómezen Génesis Dávila
al bijna tien maanden in
Nederland. Ze willen terug, maar
vliegverkeer naar Venezuela is er
nauwelijks. Bovendien ontmoedigt
het regime terugkeer. David: ‘De
regering Maduro beweert dat
inkomendereizigers corona het
land binnen smokkelen. Bio
terrorisme, heet dat. Grote kans dat
je wordt opgepakt en vastgezet.’

Dag van de
Mensenrechten
Op donderdag 10 december
is de Internationale
Dag van de Mensenrechten:
Bezoek online de jaarlijkse
Martin Luther King lezing
met als thema: ‘We cannot
walk alone’. Kijk voor meer
informatie over het
programma (sprekers,
performances, optredens) op
de website van Justice and
Peace.

Génesis Dávila en David Gómez voor de Mural of Change op de Haagse Hogeschool. ‘In dit werk sta je continu onder
frank jansen
hoogspanning.’ 

Het hof is een procedure begonnen
die hopelijk leidt tot onderzoek,
aanklachten en een proces. Het
duurt lang, maar als het zover is,
kom ik graag nog een keer terug
naar Den Haag.’

Mensenrechten

Meer informatie?

David en Génesis lopen extra
gevaar, omdat ze zich inzetten voor
mensenrechten. Venezuela is a
lleenin naam een rechtstaat. Het
regime gebruikt alle middelen om
de oppositiemonddood te maken:
willekeurige arrestaties, marte
lingen, verdwijningen en extreem
geweld tegen vreedzame demon
stranten. In september bracht de
VN nog een rapport uit over het
systematisch gebruik van geweld
door politie en leger tegen burgers.
David is hoogleraar Staatsrecht
en Mensenrechten. Génesis geeft
leiding aan Defiende Venezuela,
een team van veertien advocaten
gespecialiseerd in mensenrechten.
‘We hebben honderden ernstige
incidenten gedocumenteerd, com
pleet met getuigenverslagen en
namen van slachtoffers en daders.
Binnen Venezuela is een eerlijk
procesuitgesloten. We brengen
zakenaan bij internationale juridi
sche organisaties zoals het Inter
nationaal Strafhof in Den Haag.

justiceandpeace.nl/

Justice and Peace
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Het interview is in het Nutshuis in
het kantoor van Justice and Peace.
Een onafhankelijke organisatie die
zich al meer dan vijftig jaar inzet
voor mensenrechten. ‘Shelter City’
is een van de programma’s. In 2012
was Den Haag de eerste deel
nemende stad, inmiddels zijn het
er twaalf in Nederland en vijf daar
buiten. Verdedigers van mensen
rechten verblijven op uitnodiging
drie maanden in een Shelter City.
De gaststad verzorgt huisvesting
en begeleiding; Justice and Peace
trainingen. In Den Haag betaalt de
gemeente
de
woonen
verblijfskosten.
David kwam in februari naar
Shelter City Utrecht. Zijn plan was
lezingen en colleges te geven,
trainingente volgen en aandacht
te vragen voor Venezuela bij pers
en media. Door corona duurt het
verblijf veel langer. ‘Ik heb gelukkig
kunnen doorwerken. Via internet
lukt het redelijk om contact te

Mural of Change
Bezoek de Mural of Change.
Een nieuwe landmark in de
stad van vrede en recht op
initiatief van Justice and
Peace met steun van de
Haagse Hogeschool en de
gemeente. De graffiti
kunstenaars Karski &
Beyond hebben een
eerbetoon gemaakt voor
iedereen wereldwijd die
opkomt voor vrijheid,
gelijkheid, rechtvaardigheid,
vrede en milieu.
Locatie: Haagse Hogeschool,
Johanna Westerdijkplein.

houdenmet collega’s en familie.
Hier kan ik in alle rust schrijven,
zonder bang te hoeven zijn dat de
stroom uitvalt. Dat alleen al is een
luxe.’

op hoog niveau. Een voorbeeld voor
heel Zuid-Amerika. Door wan
beleid, corruptie en verspilling is
daar niets meer van over. Alles is in
verval.’

Psychisch wapenen

Honger en lockdown

Génesis verbleef in Shelter City
Rotter
dam.
Sinds
september
wonenze beiden in Den Haag in
afwachting van terugkeer naar
Venezuela. Génesis: ‘In dit werk sta
je continu onder hoogspanning.
We worden lastig gevallen en
dwars gezeten. Ook familie is niet
veilig. Mijn moeder woont op mijn
aanraden buiten het land. Wat wij
doen, is alleen vol te houden als je
lichamelijk en geestelijk sterk bent.
In Nederland kan ik op adem
komenen werken aan mijn gezond
heid. We krijgen trainingen om je
psychisch te wapenen tegen druk
en intimidatie.’
David vult aan: ‘Vrij ademen,
levenzonder angst, wat is dat een
enorm voorrecht! Dit land voelt
voor ons als het paradijs op aarde.
Het ergste is nog wel dat Venezuela
twintig jaar geleden niet veel
anderswas. We waren rijk dankzij
de olie. Onze gezondheidszorg,
onder
wijs, openbaar vervoer en
andere publieke diensten stonden

Daar is ook corona nog bijgekomen.
David: ‘Het regime gebruikt het
virusom het volk extra te onder
drukken. Angst, honger en lock
down zijn middelen om de mensen
klein te houden. Je kunt geen kant
uit. Overleven kost alle energie.
Mijn zoon vertelt hoe hij dagen
gedwongenthuis zit, terwijl de
elektriciteitis uitgevallen en de
temperatuur tot 40oC oploopt. Dat
is Venezuela nu.’
Génesis en David vragen zich af
hoe het komt dat Europa zo weinig
aandacht heeft voor hun land.
David: ‘Op Syrië na is Venezuela de
grootste humanitaire crisis van dit
moment. Meer dan vijf miljoen
vluchtelingen proberen te over
leven verspreid over Zuid-Amerika.
Ze bereiken Europa niet, misschien
blijft het daarom stil. Vroeg of laat
zal het regime instorten. Druk
vanuitEuropa en de rest van de
vrije wereld kan dat proces ver
snellen. Het Venezolaanse volk
heeft genoeg geleden.’

