
GIRA "JUSTÍCIA PER BERTA CÀCERES FLORES" 
 

 
A partir del 18 d'abril fins al 6 de maig una 
delegació de 5 activistes, dones i homes 
defensors de Drets Humans d'Hondures, 
organitzada pel COPINH (Consell Nacional 
d'Organitzacions Populars i Indígenes 
d'Hondures), visitarà cinc països europeus 
amb l'objectiu de dialogar amb responsables 
polítics i ONG, unir-se a les protestes 
nacionals enfront de les institucions que 
financen el projecte Agua Zarca, denunciar 
davant els mitjans de comunicació i el públic 
en general l'elevada impunitat al seu país. 
 
 
 

 
Defensores/s d'Hondures visiten Europa 
 
La delegació d'Hondures està conformada per 5 persones: 
• Bertha Zúñiga Càceres, filla de Berta Càceres i membre de COPINH 
• José Asunción Martínez, membre de la coordinació de COPINH 
• Francisco Javier Sánchez, President del Consell Indígena de Río Blanco, veí de les 

comunitats Lenca afectades pel projecte Agua Zarca 
• Rosalina Domínguez, Consell Indígena de Rio Blanco, veïna de les comunitats 

Lenca afectades pel projecte Agua Zarca 
• Brigitte Gynther 

 
La delegació viatjarà a Europa el 17 d'abril de 2016. Arriba a Amsterdam el 18 d'abril, i 
viatjen a Brussel·les el dia 19 per tal d'assistir a les reunions organitzades per Protection 
International i Amics de la Terra Europa. El dia 20 d'abril tindrà lloc una audiència al 
Parlament Europeu a Brussel·les, entre altres accions, incloent una protesta a 
l'Ambaixada d'Hondures. 
 
Les Defensores i Defensors del COPINH estaran a Amsterdam del 21 fins al 26 d'abril. 
Les activitats inclouran reunions i accions amb organitzacions i moviments socials, una 
roda de premsa i una protesta a la seu del FMO. El dia 26 viatjaran a Hèlsinki, on 
participaran a les reunions i grups de planificació de l'estratègia contra el projecte 
Agua Zarca. El dia 27 Bertha serà rebuda a Berlín al Bundestag i tornarà a Finlàndia. 
 
Des Finlàndia, el dia 30 d'abril Bertha Zúñiga i Rosalina Domínguez viatjaran a l'Estat 
Espanyol (Barcelona, València, Bilbao, Saragossa i Madrid) i el dia 1 de maig José 
Asunción Martínez i Francisco Javier Sánchez viatjaran a Alemanya per diferents 
activitats socials, reunions institucionals, i esdeveniments públics. 
 
El 7 de maig tota la delegació tornarà a Hondures. 
 
 
  



L'assassinat de la Berta Càceres 
 
El 3 de març de 2016, Berta Càceres, Defensora de Drets Humans internacionalment 
reconeguda i lideresa del poble indígena Lenca, va ser assassinada després d'haver 
dirigit una lluita de molts anys contra un projecte hidroelèctric al riu Gualcarque. 
 
Al 2015, Berta havia guanyat el Premi Ambiental Goldman, pel seu valent treball en 
defensa del riu Gualcarque, el seu entorn i la població local contra el projecte 
hidroelèctric Agua Zarca. El riu Gualcarque és sagrat per al poble Lenca i la construcció 
de la represa amenaça amb desviar tres quilòmetres del seu llit, posant en perill els 
recursos hídrics i els mitjans de vida de les comunitats Lenca. En el moment de 
l'assassinat, l'organització de la Berta, COPINH, estava lluitant per aturar la construcció 
de la represa. 
 
Intimidació contra defensores/s del Medi Ambient 
 
La intimidació i la persecució sistemàtica contra les i els defensors del Medi Ambient a 
Hondures és generalitzada. Des del 2013 tres companys de Berta han estat assassinats 
per protestar contra la presa d'Agua Zarca, incloent a Tomás García, que va rebre trets 
mortals a curta distància per un oficial de l'exèrcit. Més d'un centenar de defensores i 
defensors de la terra i el territori han estat assassinats a Hondures entre 2002 i 2014, 
xifres que el converteixen el país més perillós del món per a la defensa del medi 
ambient. 
 
Segons la investigació duta a terme per Global Witness, arreu del món cada setmana 
moren almenys dues persones diàries per prendre una posició en contra de la 
destrucció del medi ambient. Almenys 116 activistes ambientals van ser assassinades/ts 
en 2014, un 40% dels quals eren indígenes. Lamentablement és probable que el 
nombre real sigui molt més alt. La majoria van ser assassinats en el marc de conflictes 
sobre l'energia hidroelèctrica, la mineria i l'agroindústria. D'aquests assassinats 
coneguts, tres quartes parts han succeït a Amèrica Central i Amèrica del Sud. 
 
Els assassinats de Berta Càceres i els altres membres del COPINH no són incidents 
aïllats. Responen perfectament a un patró més ampli segons el qual els interessos 
financers i comercials són prioritat per sobre dels interessos dels pobles i del planeta. 
 
El projecte hidroelèctric Agua Zarca 
 
Prèviament a l'assassinat de la Berta, la comunitat del COPINH de Rio Blanco havia 
mantingut un bloqueig impedint l'accés al lloc de construcció de la presa durant més 
d'un any. La resistència permanent va aconseguir que Sinohydro, la companyia xinesa 
que tenia el contracte per construir la presa, es retirés del projecte. No obstant això, 
Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la companyia hondurenya promotora de la presa, 
va continuar amb el projecte i va buscar a nous finançadors, incloent el Banc de 
Desenvolupament Holandès (FMO), el Fons Finès per a la Cooperació Industrial 
(Finnfund), el Banc Centreamericà d'Integració Econòmica (BCIE) i Voith-Hydro 
(Siemens), una aliança d'empreses d'enginyeria d'Alemanya que subministra equips per 
al projecte. 
 
En cap moment, les comunitats Lenca han estat consultades sobre el projecte de la 
represa, tot i que el deure de consultar els pobles indígenes sobre els projectes que 
afectin els seus territoris està determinat en el dret internacional. 
 
En reiterades ocasions, el COPINH va intentar contactar amb el FMO sobre el tema de la 



presa: es van enviar cartes explicant que la concessió de la represa es va fer sense un 
procés de consulta lliure, prèvia i informada; que hi ha problemes amb els títols de 
propietat obtinguts; es va explicar que les comunitats Lenca mai han donat el seu 
consentiment a aquest projecte i que el projecte ha comportat la repressió i amenaces 
contra elles, culminant en l'assassinat de Tomás García i càrrecs penals falsos contra 
Berta. Les cartes cridaven l'atenció sobre l'augment de les violacions de drets humans i 
la creixent militarització resultants del projecte Agua Zarca. Tot i això, de les tres cartes 
enviades entre octubre de 2013 i abril de 2014, el FMO va respondre només a una, i no 
va contestar a les inquietuds plantejades. Durant la seva visita de "diligència deguda" a 
Hondures a l'octubre de 2013, el FMO no es va reunir amb les comunitats que s'oposen a 
la presa al Río Blanco, mentre que es va reunir amb membres del COPINH que no estan 
relacionats amb el projecte Agua Zarca i altres persones convidades per DESA, totes 
persones que no tenien el coneixement en profunditat del cas. És clar que aquest 
procés no constitueix una veritable diligència deguda. 
 
El passat 16 de març, després de la notícia que Nelson García, un altre membre del 
COPINH, havia estat assassinat, tot i l'atenció internacional sobre Hondures i l'assassinat 
de la Berta, tant el FMO com Finnfund van anunciar que suspenien tots els 
desemborsaments pel projecte d'Agua Zarca. Això ha estat àmpliament presentat com 
un èxit. Tanmateix, no està clar el que vol dir exactament, ja que el FMO no ha suspès 
les seves obligacions contractuals. 
 
Les nostres demandes 
 
 
Per tant exigim, després de l'assassinat de la Berta Càceres i els anys de violència i 
intimidació en relació amb el projecte Agua Zarca, que les empreses internacionals i els 
seus finançadores, específicament FMO, Finnfund, BCIE i Voith-Hydro retirin 
immediatament tot el suport i el finançament del projecte hidroelèctric Agua Zarca, i es 
posi fi a qualsevol inversió en curs o potencial de qualsevol projecte en terres 
indígenes Lenca a Hondures. 
 
Juntament amb el COPINH, exigim que la investigació de l'assassinat de la Berta estigui 
orientada a indagar la responsabilitat de l'empresa Desarrollos Energéticos S.A., 
promotora del projecte hidroelèctric Agua Zarca contra el qual el COPINH ha estat 
lluitant amb dignitat durant anys. Alhora, cal que resti clar i reconegut que el mòbil de 
l'assassinat de la Berta es basa en la seva lluita i la del COPINH per a la defensa de la 
terra i territori contra la depredació de diverses empreses. 
 
Fem una crida als governs i la comunitat internacional perquè vigilin, investiguin i 
castiguin aquests crims, i reprenguin l'Estat d'Hondures davant aquestes violacions en 
ocasió de la propera revisió del seu historial de drets humans davant el Consell de Drets 
Humans de la ONU. 
 


