
                 
 

 

Brussel, 6 april 2011 

 

Persbericht en uitnodiging voor de vertoning van: 

 

“Gerechtigheid voor Ernest Manirumva” 
 

Een documentaire van Protection International ter nagedachtenis van een Burundese 

mensenrechtenactivist. 

 

Op 9 april 2009 werd Ernest Manirumva, de nummer twee van OLUCOME, de belangrijkste 

Burundese organisatie tegen straffeloosheid, bij zijn woning  om het leven gebracht.  

Twee jaar later betreurt de civiele maatschappij dat het gerecht de moord nog altijd niet heeft 

kunnen oplossen.  Er blijven nog leemtes in het onderzoek
1
. 

 

De civiele samenleving, die erg geschokt was door deze moord, eist dat de rechtszaak wordt heropend 

en dat er bijkomend onderzoek wordt verricht. De internationale gemeenschap van haar kant vreesde 

dat de moord de eerste zou zijn van een lange rij misbruiken die het werk van mensenrechtenactivisten 

haast onmogelijk zou maken. Volgens Jozef Smets, de ambassadeur van België in Bujumbura die de 

rechtszaak Manirumva al twee jaar opvolgt, gaat het “duidelijk om een georganiseerde moord”. 

 

Kort na de moord mobiliseerde de organisatie FORSC (Forum voor de versterking van de civiele 

maatschappij) haar 146 lidorganisaties om de campagne “Justice pour Ernest Manirumva” op gang te 

brengen. Een aantal mensenrechtenactivisten ontvangt sindsdien doodsbedreigingen. 

 

In maart 2010 werden de voorzitter van de “Associatie voor de bescherming van mensenrechten en 

gevangenen” (APRODH), Pierre Claver Mbonimpa, en de voorzitter van OLUCOME, Gabriel 

Rufyiri, op de hoogte gebracht dat de Staatsveiligheid van plan was om één van hen te vermoorden en 

om de moord als een verkeersongeluk af te doen. Ook FORSC-lid Pacifique Nininahazwe werd in 

november 2009 gewaarschuwd dat er een complot bestond om hem te vermoorden. Vervolgens 

“verbood” het Ministerie van Binnenlandse Zaken de organisatie FORSC
2
. Deze maatregel werd 

“opgeschort” onder stevige internationale druk,. FORSC kon uiteindelijk maar op 28 januari 2011 uit 

dit juridisch vacuüm raken.  

 

Protection International presenteert vandaag een documentaire van 26 minuten op 

www.vimeo.com/20242275 om gerechtigheid te vragen voor Ernest Manirumva en om te wijzen 

op de percaire situatie van de Burundese mensenrechtenactivisten   
Dankzij de Burundese mensenrechtenactivisten wordt de zaak Manirumva geregeld op de nationale en 

internationale politieke agenda gelegd. In samenwerking met Protection International en de East and 

Horn of Africa Human rights Defensers Project (EHAHRDP) ontwikkelen ze hun eigen veiligheids- 

en beschermingsmaatregelen om te kunnen omgaan met de bedreigingen en de druk.  
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Sinds 2010 bieden een aantal Belgische volksvertegenwoordigers via een “peterschap” -programma 

steun aan Burundese mensenrechtenactivisten  die gevaar lopen. Daardoor kunnen Kamerleden en 

Senatoren rechtstreeks geïnformeerd worden over de problemen van de mensenrechtenactivisten in 

Burundi , en kunnen ze de ontwikkelingen in de zaak Manirumva opvolgen. De hervorming van 

Justitie wordt bovendien ook gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

 

Protection International, FORSC  en EHAHRDP verwijzen naar de engagementen genomen door: 

 

- De Delegatie van de Europese commissie en door de Lidstaten van de Europese Unie om hun 

lokale strategie voor de bescherming van mensenrechtenactivisten publiek te maken, in 

overeenstemming met de EU-richtlijnen over mensenrechtenactivisten, die sinds 2004 een 

prioriteit zijn van het buitenlands beleid van de Europese Unie. 

 

- Het mensenrechtendepartement van het VN-bureau in Burundi om samen met het Burundese  

Parlement te werken aan een wettelijk kader voor de bescherming van 

mensenrechtenactivisten. Een aantal Burundese volksvertegenwoordigers, onder wie de 

voorzitter van de Commissie Justitie en Mensenrechten (die lid is van CNDD-FDD, de partij 

aan de macht), hebben geëist dat de moordzaak zou opgehelderd worden, en hebben zich 

geëngageerd om een wettelijk kader voor de bescherming van mensenrechtenactivisten op te 

richten. 

 

Protection International, FORSC en EHAHRDP zijn van mening dat het Hoog Commissariaat voor de 

Mensenrechten van de VN zijn programma voor de bescherming van mensenrechtenactivisten in 

Burundi zou moeten versterken, en dat de Burundese Staat moet   gewezen worden  op zijn 

verantwoordelijkheid om mensenrechtenactivisten te beschermen, op basis van de bij consensus 

aangenomen VN-Verklaring aangaande mensenrechtenverdedigers van 9 december 1998. 

 

De documentaire wordt op vrijdag 8 april om 11 uur vertoond in het Federaal Parlement van 

België, Rotonde 1, Leuvenseweg 21, 1000 Brussel, met steun van parlementslid Dirk Van der 

Maelen, “peter” van de voorzitter van FORSC, de heer Pacifique Nininahazwe.  

 

Op vrijdag om 18 uur  zal de film ook worden vertoond in het oud-Novotel te Bujumbura. 
 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met : 
Voor Protection International, in Brussel : Pascale Boosten pboosten@protectioninternational.org of 

+32-2-6094407 – GSM +32-479-677475 

Voor East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project, in Kampala: Rachel Nicholson: 

advocacy@defenddefenders.org of +256 312 265 824 

Voor FORSC, in Bujumbura, Pacifique Nininahazwe, pnininahazwe@yahoo.fr, +257 79 910 446 

 


