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◙ ◙ Historische ontmoeting met Iván Velásquez, voorzitter van CICIG
Op 30 december kwamen we samen met een twaalftal vertegenwoordigers van nietgouvernementele organisaties op het kantor van EU-LAT Network in Brussel. De
verwachting was groot: een ontmoeting met de Colombiaanse jurist Iván Velásquez die
reeds een aantal jaren zijn sporen verdiend heeft als voorzitter van de Commissie van de
Verenigde Naties tegen de Straffeloosheid in Guatemala (CICIG).

Hij was in Europa om de 'Right Livelihood Award' (de Alternatieve Vredespijs) in
Zweden te ontvangen samen met de Guatemalteekse voormalige procureur-generaal Thelma
Aldana. Hij vond die prijs vooral belangrijk om de ogen van Europa en de wereld te vestigen
op de dramatische situatie van straffeloosheid en corruptie in Guatemala.
Zijn juridische activiteiten zijn zo efficiënt en bedreigend voor de regering dat hij
onlangs door president Jimmy Morales aan de deur gezet werd. Maar hij gaat, met steun van
de Verenigde Naties, vanuit het buitenland verder met zijn werk. We kregen de gelegenheid
om vragen te stellen over de situatie in Guatemala.

De informatie die hij ons toevertrouwde was van die aard dat we onderling afspraken
om die niet naar buiten te brengen. Daarom geef ik bij deze gelegenheid geen verdere
inhoudelijke informatie door. Iedereen stond er wel op dat er een groepsfoto gemaakt werd
om dit historisch moment vast te leggen.
◙ ◙ Ontbijten met twee Guatemalteekse verdedigsters van de mensenrechten in Brussel
Op 6 december organiseerde Protection International en Farmacéuticos Mundi een
bijeenkomst met ontbijt op het kantoor van EU-LAT Network met Vilma del Carmen. Zij
vertegenwoordigt het 'Vreedzaam Verzet van de Microregio Ixquisis' in de gemeente San
Mateo Ixtatán, Huehuetenango tegen de hydro-elektrische projecten Pojom I, Pojom II en San
Andrés van het bedrijf Energía y Renovación. Dat bedrijf wordt ondermeer gefinancierd door
Cordiant Cap, de financiële bemiddelaar van Canada die over fondsen beschikt van de Duitse
bank KfW.
(In het tweemaandelijks infobulletin (dat eerstdaags in de bus valt) wijden we aan dat
conflict een artikel.)
Daarnaast is er ook María Bautista van de gemeenschap San Pablo, departement S. Marcos.
◙ ◙ Roeselare startklaar voor de campagne van Broederlijk Delen
Verzameling geblazen in het
'Albrecht Rodenbach open
kenniscentrum' (ARhus). De
leden van de ploeg konden hun
ogen niet geloven. Dat hadden ze niet verwacht: 75 aanwezigen! Een aantal onder hen had op
een of andere manier banden met solidariteitswerk rond Guatemala. Tijdens het eerste deel
van de avond dompelde het publiek zich onder in de geschiedenis van het land. Op die manier
kregen de aanwezigen toch min of meer een antwoord op de vraag die de Guatemalteken zich
stellen: 'Waarom staan we waar we staan?'
Na een korte pauze en een
drink verdeelden de aanwezigen
zich in gespreksgroepen. Een van
de gespreksgroepen werd geleid
door een van de deelneemsters
aan de inleefreis van Broederlijk
Delen in augustus dit jaar. Een
vijftiental
anderen
waren
benieuwd om de bezielster van de
avond An Maes te horen
voorlezen
uit
de
roman
'Verdwenen Vulkanen.' Waarna
telkens een discussie plaats greep
over de toestand in het land
vandaag.
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