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A Missão Internacional “Justiça para Berta Cáceres 
Flores”, composta por 15 parlamentares, juízes e 
representantes de organizações sindicais e populares, 
e redes de direitos humanos de todo o mundo, 
realizou uma intensa atividade em Honduras entre 
os dias 17 e 21 de março de 2016. Em resposta 
ao pedido do Conselho Cívico de Organizações 
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e da 
Rede Nacional de Defensoras dos Direitos Humanos 
em Honduras, e de uma extensa rede de solidariedade 
internacional em apoio ao povo hondurenho, 
organizou-se esta missão, onde concentrou sua ação 
em esclarecer o brutal assassinato da líder indígena 
Lenca, Berta Cáceres Flores, na noite de 02 de março 
de 2016, e a libertação do líder social mexicano, 
Gustavo Castro, ferido no assassinato de Berta e 
retido injustamente pelas autoridades de Honduras.

A Missão também procurou verificar o contexto em 
que ocorreu o assassinato de Berta Cáceres e Nelson 
Noé Garcia, outro líder Lenca, do COPINH, morto 
a tiros 12 dias após o assassinato de Berta, e apoiar as 
demandas populares para a anulação das concessões 
e projetos como Água Zarca, barragem hidroelétrica, 
cuja construção é em território Lenca, a falta de 
consulta previa, Berta lutava e o COPINH continua 
lutando, a desmilitarização dos territórios indígenas 
e a implementação do Programa de Proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos.

No dia 21 de março, concluindo sua estada no país, a 
Missão Internacional apresentou em uma conferência 
de imprensa em Tegucigalpa, as principais conclusões 
e recomendações decorrentes das reuniões com 
autoridades governamentais e do judiciário, com 
parlamentares hondurenhos, embaixadas, COPINH 
e outras organizações populares e de direitos 
humanos, com a família de Berta Cáceres Flores, do 
Gustavo Castro e sua equipe de defensores.

Entre as recomendações, a Missão destacou a 
fragilidade do Estado de direito que se encontra 
Honduras, com a ausência do mínimo respeito aos 
princípios democráticos, liberdades fundamentais 

e direitos humanos, junto com a falta de vontade 
política para acabar com a impunidade dominante que 
transformou o país num território perigoso para os 
defensores do meio ambiente, da terra, do território 
e dos direitos humanos. Ela notou a falha do sistema 
de proteção aos direitos humanos do Estado de 
Honduras, bem como uma prática institucional que 
ignora os direitos das vítimas que sofrem violações 
dos direitos humanos como detentores de direitos. E 
concluiu, em especial, que a vida de Gustavo corria 
perigo ao permanecer em Honduras e que não havia 
razões legais para restringir sua liberdade.

A Missão também encontrou violações sistemáticas 
e flagrantes à lei dos direitos humanos regionais e 
internacionais, incluindo os direitos dos povos 
indígenas no desenvolvimento de projetos 
hidrelétricos, mineiros, florestais e agroindustrial 
tal como o projeto Água Zarca. Observou que o 
agravamento do processo de criminalização do 
COPINH mostra fortes ligações dos governos com 
as empresas, como DESA, e de financiadoras, tanto 
a nível nacional e transnacional, que promovem 
esses projetos em contradição ao modo de vida e 
interesses das comunidades e territórios afetados, 
situação aprofundada após o golpe de Estado em 
2009. Notou a ausência de devida diligência por 
parte destas empresas e financiadoras, bem como 
em relação aos elevados subsídios concedidos ao 
governo de Honduras pelos EUA, União Europeia 
e seus membros, bem como as instituições de 
financiamento, como o Banco Mundial, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o 
Banco Centro-Americano de Integração Econômica 
(BCIE). Também identificou um crescente processo 
de militarização do país, que longe de contribuir para 
a segurança pública, é percebida como uma de muitas 
fontes da crescente insegurança.

A Missão Internacional apresentou 25 recomendações 
ao Estado de Honduras e outros atores envolvidos em 
violações dos direitos humanos, tais como a União 
Europeia, os Estados Unidos, a empresa DESA e suas 
financiadoras Banco Holandês de Desenvolvimento 
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(FMO), Fundo Finlandês para a Cooperação 
Industrial (FINNFUND) e o Banco Centro-
Americano de Integração Econômica (BCIE). Entre 
outros, a Missão apoiou o pedido de uma investigação 
independente, com a participação de especialistas 
internacionais, atuando em colaboração com a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH), em acordo com o governo de Honduras. 
Tal investigação permitirá identificar os autores 
materiais e intelectuais do assassinato de Berta, bem 
como os responsáveis estatais e/ou privados das 
ameaças, assédios e assassinatos contra os membros 
do COPINH. E também instou aos governos de 
Honduras e do México para garantir a saída imediata 
e segura de Gustavo Castro do país, bem como a sua 
integridade física e psicológica e o respeito por sua 
vida e pelos direitos humanos.

A Missão clamou, de modo geral, para eliminar 
a impunidade, os privilégios, o favorecimento, a 
falta de transparência e as restrições democráticas, 
favorecidas pelo golpe de Estado em 2009, a fim 
de alcançar uma eficaz investigação, julgamento 
e punição dos responsáveis por violações dos 
direitos humanos. Além disso, pediu ao governo 

de Honduras para assegurar as medidas necessárias 
e fornecer os meios financeiros suficientes para a 
correta implementação do Programa de Proteção 
aos Defensores de Direitos Humanos, Jornalistas, 
Comunicadores Sociais e Autoridades da Justiça, 
para acabar com os processos de criminalização das 
organizações de sociedade civil e resolver de forma 
não violenta e democrática os atuais ou futuros 
conflitos socioambientais.

A Missão Internacional solicitou cancelar 
imediatamente o projeto Água Zarca e todas 
as concessões dadas em território Lenca, sem o 
devido consentimento prévio, livre e informado 
das comunidades atingidas, bem como outros 
projetos relacionados com hidrelétricas, operações 
de mega mineração, agronegócio e silvicultura, 
também em desacordo com a sustentabilidade 
ambiental e aceitação social, especialmente quando 
estas estão localizados em territórios indígenas. 
Exigiu a desmilitarização dos territórios Lenca, a 
implementação efetiva da Convenção 169 da OIT 
e reconhecimento do COPINH como organização 
responsável por sua autonomia comunitária.
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A Missão exortou o Banco Centro-Americano de 
Integração Econômica, o FMO e o FINNFUND 
para cancelar permanentemente o apoio ao projeto 
Água Zarca e instou a todos os Estados e instituições 
financeiras multilaterais envolvidos em projetos de 
conflitos semelhantes a cumprir as suas obrigações 
extraterritoriais e tenham o devido cuidado na 
execução, assumindo a obrigação de verificar se os 
impactos sociais e ambientais de suas operações 
não são prejudiciais ou violam os direitos humanos, 
dos povos e da natureza. Recomendou investigar a 
relação do FMO com o Grupo Financeiro Ficohsa 
e sua participação no projeto Água Zarca bem 
como o grupo Atala ligada ao golpe de Estado 
em 2009. A missão também clamou o Conselho 
Europeu para suspender o Acordo de Associação 
com Honduras enquanto este não cumprir com os 
direitos humanos, e solicitou a Espanha bem como a 
UE avaliar a suspensão temporária do financiamento 
ao programa Eurojustice até que sejam esclarecidas 
as responsabilidades pelo assassinato de Berta. 
Solicitou ao governo dos EUA elucidar a relação 
entre seus programas de ajuda, o projeto Água Zarca 
e similares, e o assédio e assassinato de pessoas 
como Berta comprometidas com a defesa de seus 
territórios e direitos. Igualmente, que se esclareça 
seu envolvimento na investigação do assassinato de 
Berta Cáceres, e que se suspenda o Plano de Aliança 
para a Prosperidade no Triângulo Norte, e programas 
similares, enquanto os direitos humanos não estejam 
garantidos em Honduras.

Em conclusão, solicitou ao Escritório do Alto 
Comissário das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos para ativar os vários Relatores Especiais 
e Grupos de Trabalho relevantes, a fim de realizar 
em análise conjunta a situação de como os direitos 
humanos em Honduras são afetados por numerosos 
projetos extrativos em curso ou previsto e contribuir 
por meio de suas recomendações o cumprimento das 
obrigações do Estado de Honduras, bem como as 
de outras empresas, financiadoras e outros Estados 
no que se refere aos direitos humanos, incluindo os 
direitos ambientais e dos povos indígenas.

Portanto, além de comprometer a continuidade 
do trabalho iniciado após o assassinato de Berta, a 
Missão Internacional “Justiça para Berta Cáceres 
Flores” clama as pessoas, movimentos e organizações 
populares de todo o mundo, para fortalecer 
suas ações de solidariedade com os membros do 
COPINH, a família de Berta, Gustavo e todas as 
organizações hondurenhas e defensores de direitos 
humanos e ambientais na sua luta contra a violência 
e desapropriação a que estão sendo submetidos. 
Agradece-se profundamente a inspiração, os 
testemunhos e apoio recebido de todos durante a 
visita no país, e apoia em particular, o pedido da 
família de Berta, seus companheiros e companheiras 

de COPINH, para que possam receber uma maior 
assistência presencial nos próximos tempos, 
incluindo através da participação mais ampla possível 
no Encontro Internacional de Solidariedade que se 
realizará nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2016, entre 
Tegucigalpa e La Esperanza / Rio Gualcarque.

Pós-escrito

Após a elaboração do relatório final da Missão 
Internacional “Justiça para Berta Cáceres Flores”, se 
soube de duas respostas significativas em relação as 
recomendações e pedidos formulados. Em primeiro 
lugar, a decisão do Ministério Público de Honduras, 
anunciada em 31 de março, no qual desistiu de seu 
pedido de retenção no país de Gustavo Castro, 
permitindo efetivamente o retorno de Gustavo ao 
México e o reencontro com sua família e comunidade. 
Em segundo lugar, a decisão do Banco Centro-
Americano de Integração Econômica, anunciada 
em 1o de abril, de associar-se a suas cofinanciadoras 
FMO e FINNFUND do projeto Água Zarca, na 
suspensão temporária de todos os desembolsos para 
o mesmo.

Perante estes fatos, a Missão apoia as palavras do 
COPINH que, em um comunicado de imprensa 
emitido em 1o de abril, expressa claramente e com 
contundência que “Não devemos duvidar de que 
nenhum desses pontos foi através de concessões 
de grupos de poder que estão em jogo, mas foram 
conquistas da mobilização popular desencadeada 
dentro e fora do nosso país. “

Na verdade, como também observou COPINH, 
“não houve qualquer resposta aos nossos pedidos 
de justiça e reivindicação ante ao governo... os 
responsáveis direto e indireto para uma série de 
crimes, incluindo o assassinato de Berta, permanecem 
livres, construindo suas barragens e negociando com 
seus comparsas.”

Assim, a Missão Internacional confirma seu 
compromisso de continuar o seu apoio à luta do 
COPINH e muitos outros em Honduras, “uma 
luta que se intensifica frente  a clara intenção 
de impunidade do Estado de Honduras e suas 
corporações aliadas multinacionais, acompanhados 
pelo aumento da hostilidade e perseguição do nosso 
movimento e todos os que se atrevem a resistir a esta 
terra hondurenha sangrenta e expropriada, dentro de 
uma estratégia clara de desmantelamento e destruição 
de COPINH e de todo o movimento social.”

 

Relatório finalizado em 30 de março de 2016 
misioninternacionaljbc@gmail.com
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1. Membros da Missão

Miguel Urbán Crespo - Espanha, membro do Parlamento Europeu por PODEMOS - Grupo da Esquerda 
Unitária Europeia, Esquerda Verde Nórdica GUE / NGL, membro da Comissão dos Assuntos Externos e da 
Subcomissão dos Direitos Humanos.

Candelaria Ochoa - México, Doutora em Antropologia Social e membro do Congresso da União.

Pedro Arrojo - Espanha, Doutor em Física - Professor de Análise Econômica da Universidade de Zaragoza e 
membro por PODEMOS no Congresso dos Deputados de Espanha.

Mirna Perla Jimenez - El Salvador, Ex Juíza do Supremo Tribunal de El Salvador. Membro da Comissão da 
Verdade em Honduras.

Nora Cortinãs - Argentina, Defensora dos direitos humanos, Mãe da Plraça de maio, Linha Fundadora. Professora 
da Faculdade de Economia da Universidade de Buenos Aires. Membro da Comissão da Verdade em Honduras.

Brian Finnegan - EUA, AFL / CIO (Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, 
representando 12,2 milhões de membros) e, em nome da Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas.

Beverly Keene - Argentina, Diálogo 2000 e Jubileu Sul / Américas. Membro da Campanha Global para 
Desmantelar o Poder das Corporações Transnacionais e pôr fim à Impunidade.

Natalia Atz Sunuc - Guatemala, Amigos da Terra América Latina e Caribe (ATALC), membro da Campanha 
Global para Desmantelar o Poder das Corporações Transnacionais e pôr fim à Impunidade.

Gustavo Lozano - México, advogado do Centro Mexicano para a Justiça Ambiental e do Movimento Mexicano 
de Atingidos (as) por Barragens e em Defesa dos Rios (MAPDER), em coordenação com o movimento da 
América Central.

Zulma Larin - El Salvador, Coordenadora da rede de Ambientalistas Comunitários e Coordenação da Aliança 
pela Governabilidade e Justiça.

Adolfo Taleno - Nicarágua, Coordenação Continental do Grito dos Excluídos e Excluídas.

Bartholomew Chocoj Camey - Guatemala, Coordenação Continental e Grito dos Excluídos e Excluídas.

José Olvera - México, União Nacional de Trabalhadores (UNT) México e Confederação Sindical dos Trabalhadores 
das Américas (CSA).

Everardo Piche - El Salvador, Coordenação da Comunidade da Rede Ambiental e Jubileu Sul / Américas.

Tom Kucharz - Espanha, Assessor Político da delegação de PODEMOS no Parlamento Europeu. Integrante 
Ecologistas em Ação e da Campanha Global para Desmantelar o Poder das Corporações Transnacionais e pôr 
fim à Impunidade.


