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◙ ◙ Samenkomst met personeel van de Delegatie van de Europese Unie in Guatemala 

 

 De Algemene Vergadering van 

EU-LAT Netwerk (2 en 3 april) 

eindigde met een ontmoeting met twee 

Guatemalteekse personeelsleden van de 

Delegatie (of Ambassade) van de 

Europese Unie in Guatemala.  

 Jennifer Echeverría is Focus 

Punt voor de mensenrechten en Claudia 

Barillas, verantwoordelijke voor de 

civiele maatschappij, de agenda en de 

lokale autoriteiten.  

 We wisselden met hen van 

gedachten en toetsten onze informatie en 

onze gegevens over de huidige toestand 

in Guatemala. Zo kwamen uiteraard de thema's aan bod waaraan wij speciale aandacht 

wijden, namelijk de Europee Unie en de institutionele crisis in het land. Er wordt 

inderdaad ook een campagne tegen de Europese Unie opgezet: verdachtmakingen en 

beschuldiging van 'financiering van de wanorde.' Sommige ambassadeurs, zoals de Zweedse, 

die zich uitten voor de verdediging van de mensenrechten, krijgen bedreigingen te verduren.   

 De Guatemalteekse minister van Buitenlandse Zaken ging zelfs zover te verklaren dat 

ook Stefano Gatto, sinds september 2016 ambassadeur van de EU in Guatemala, tot persona 

non grata zou kunnen verklaard worden.   

 

In 2018 kwam er een breuk tussen de regering enerzijds en de organisaties voor de 

verdediging van de mensenrechten en de internationale gemeenschap anderzijds. 
 

  Er werden tijdens onze ontmoeting belangrijke activiteiten gesignaleerd waaronder:  

 

* De resolutie van  het Europees Parlement over Guatemala in maart dit jaar, waarvoor we 

met EU-LAT Netwerk gelobbyd hebben.      

 

* De uitspraak begin januari dit jaar van de G13 (de donorlanden waaronder voor Europa 

de Delegatie van de Europese Unie, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, 

Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland) waarbij ze de regering aanzetten tot 

respect voor de grondwettelijke orde. 
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* De 'Grupo Filtro' in Guatemala (die bestaat uit de Delegatie van de Europese Unie, het 

Kantoor van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, de 

ambassades van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, de VS, Verenigd Koninkrijk, 

Zwitserland en Zweden) volgt de 19 zaken op van de verdedigers van de mensenrechten 

die dit jaar vermoord werden. Om de zes maanden zijn er daaromtrent vergaderingen met 

het Openbaar Ministerie. 

 

De 'Delegaties' of 'ambassades' van de Europese 

Unie zijn de diplomatieke vertegenwoordigingen 

van de Unie in derde landen. 

De belangrijkste sectoren van de 

ontwikkelingssamenwerking van de Europese 

Unie in Guatemala zijn: voedselveiligheid, 

oplossing van conflicten, de vrede, de veiligheid 

en het concurrentievermogen.  

 Ondanks alle problemen gaat de 

'Delegatie' in Guatemala door met steun aan de 

civiele maatschappij.  

 

◙ ◙ Mouvement des Jeunes de la Rue à Guatemala (MOJOCA) 

 Een van de partnerorganisaties van Wereldsolidariteit is Mojoca. In een vorige INFO 

BRIEF berichtten we over het bezoek van een delegatie van Wereldsolidariteit aan hun 

partnerorganisaties in Guatemala.  

 

 Vooral onze zuiderburen laten zich in deze niet onbetuigd. Reeds jaren werken ze rond 

straatjongeren in de hoofdstad Guatemala. Daar vierden ze in december 2018 de 25ste 

verjaardag van de werking. In Wallonië en Brussel kunnen ze rekenen op financiële steun op 

basis van verkoop van artisanale producten, solidariteitsacties, giften van organisaties en 

particulieren. Vorig jaar brachten ze 142.777 euro samen.  

 Een van de doelstellingen is medische zorg verschaffen en de ondervoeding bestrijden 

onder die jongeren.  
 

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' 

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités 
 

(In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy van 25 mei 2018:   

indien u deze INFO BIEF niet verder wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar guidods@skynet.be) 

 


