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◙ HBO lanceert documentaire film over de moord op bisschop Juan Gerardi
Tegen het einde van
het jaar lanceert HBO (Home
Box Office, een Amerikaans
kabeltelevisienetwerk van het
mediaconglomeraat
Warner
Media, dat onder meer films,
zelfgeproduceerde televisie- films
en televisieseries aanbiedt) de

documentaire film.
De
misdaad
op
Monseigneur Juan Gerardi, die
plaatsvond op 26 april 1998, is
een van de dodelijkste
gebeurtenissen van het einde
van de 20e eeuw in
Guatemala. Meer dan twee decennia later wekt het verhaal nog steeds de belangstelling van
schrijvers, filmmakers en journalisten over de hele
wereld. Bij deze gelegenheid de eerste documentaire
van internationale projectie, geregisseerd door de
Engelse regisseur Paul Taylor, met productie van het
HBO-netwerk en gebaseerd op het boek 'The Art of
Political Murder Who Killed the Bishop,' van de
schrijver Francisco Goldman.
De film kon rekenen op een forum, gemodereerd
door schrijver Daniel Wilkinson, waaraan Goldman en
Taylor deelnamen. De prent zal beschikbaar zijn voor
HBO Latijns-Amerikaanse gebruikers in december.
De 89 minuten durende speelfilm gaat in op de
zoektocht naar de waarheid achter de brute moord op
bisschop Gerardi, die twee dagen na de vrijlating van
het rapport 'Guatemala Never Again' werd
doodgeslagen. Het is een verhaal van politieke
spanning, dat zich afspeelt in het naoorlogse
Guatemala. Hoe een team van jonge onderzoekers,
bijeengebracht door de katholieke kerk, een web van
samenzwering rond de zaak ontrafelt.

◙ EU-LAT Network gaat voor de zaak Bernardo Caal Xol
Met de werkgroep 'Defensores' van EU-LAT Network hebben we - naast een zaak in
Peru - onze zaak Bernardo op ons genomen.
Er wordt op dit ogenblik aan de verfijning van een dossier gewerkt. EU-LAT Network
(samen met zijn Latijns-Amerikaanse partnerorganisaties) focust op de Europese Unie.
Vandaar dat ook in onze 'Zaak' die bepaalde elementen uitgelicht worden die te maken
hebben met de Europese Unie. Onder meer wat betreft de bedrijven. Europese bedrijven
actief in de streek van Cobán en specifiek in relatie met de rivier Cahabón:
* Grupo Cobra-ACS van Florentino Pérez Rodríguez, eigenaar van Real Madrid,
uitbesteed door de eigenaar Corporación Multi Inversiones (CMI) .
'Onder de gevallen van sociale-milieu conflicten waarvoor de ACS-groep aan de kaak is
gesteld, noemen we die van de waterkrachtcentrales van Renace en Oxec, waar de Cobragroep rechtstreeks actief is.
* Aldesa, een bedrijf dat te maken heeft met de gemeenteraad van Barcelona.
* Proinelca Power, met zetel in Madrid en ook betrokken bij het project RENACE
Onze doelgroep: de Europese autoriteiten
- Europees Parlement: Delegatie voor de relaties met Latijns-Amerika (DLAT), Delegatie
voor de relaties met Centraal-Amerika (DCAM), Commissie Ontwikkelingssamenwerking
(DEVE) en Subcommissie Mensenrechten (DROI)
- Europese Commissie:

- Europese Dienst voor Extern Optreden (EEAS):
* Deskmedewerker Centraal-Amerika,
* Deskmedewerker Mensenrechtenverdedigers
- DGTRADE (Handel)

- Raadswerkgroep Latijns-Amerika en Caraïben
(COLAC) en Groep Mensenrechten (COHOM)
- Delegatie Europese Unie (EUDEL) in Guatemala
- De ambassades van de Europese lidstaten in Guatemala
- Leden van EU-LAT-network
Onze bijzondere petities:
* Vrijheid van Bernardo Caal Xol
* Bezoek van de Delegatie Europese Unie (EUDEL) in Guatemala aan Bernardo Caal
Xol in de gevangenis (en uitkijken naar het resultaat)
* Verzoeken aan bedrijven om de activiteiten in het kader van de gezondheidscrisis stop
te zetten (nagaan of en hoe het bedrijf blijft functioneren)
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