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◙ ◙  Bisschop Juan Gerardi herdacht 

 Op 26 april 1998 werd bisschop Juan Gerardi in de hoofdstad van Guatemala door 

militairen vermoord. 

De 'Monseigneur Gerardi-beweging' publiceerde een communiqué met als titel:  

'De Verzoening ontstaat uit de waarheid en de gerechtigheid, nooit uit de vergetelheid' 

Hieronder een fragment: 

 'Deze gedachte, tegelijkertijd het centrale thema van onze 

herdenking van Monseigneur Gerardi dit jaar, bewijst eens te 

meer de helderziendheid van onze bisschop martelaar. Het is 

verrassend actueel, omdat we de afgelopen weken hebben gezien 

hoe de afgevaardigden die tot de uitgesproken groep van de 

corrupte en ongestrafte personen behoren, de vaste overtuiging 

van Juan Gerardi tegenspreken. Ze beweren dat de verzoening in 

Guatemala door magie zal verschijnen, het resultaat... van 

vergetelheid!  

Daarom willen zij de Wet op de Nationale Verzoening 

(decreet 145-96) hervormen met initiatief 5377, waarbij de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid voor misdaden zoals 

genocide, marteling en gedwongen verdwijning, zoals 

bedoeld in artikel 8, wordt afgeschaft.  

 Deze misdaden moeten uit het geheugen worden gewist (totale amnestie), niet om tot 

verzoening te komen zoals zij hypocriet verkondigen, maar om zichzelf en degenen die hen in 

dienst hebben genomen veilig te stellen en om zich op die manier te vrijwaren van vervolging 

en sancties.  

 Een dergelijke wetshervorming zou echter voorbijgaan aan het feit dat dergelijke 

misdaden nooit verjaren en ze zou de spot drijven met de slachtoffers en het universele recht. 

 Wij leden van de 'Monseigneur Gerardi-beweging' en de bevolking voor wie hij zijn 

bloed heeft vergoten, wij moeten een wet verwerpen, die nog maar eens een teken van 

corruptie en straffeloosheid zou worden.  

 Daarom nemen we Monseigneur Gerardi in onze herinnering op. De moord willen we 

niet in de schuif van de vergetelheid laten liggen. Elk jaar herdenken we hem opnieuw. 

Vooral in een verkiezingsjaar als 2019 willen we ons herinneren en inspireren in zijn kritische 

ingesteldheid en de optie voor de armen die zijn leven lang kenmerkte en die hij met zijn 
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bloed heeft bekrachtigd. Het geloof in God dwingt ons om ons politiek te positioneren, omdat 

God zelf geeft om de "polis", dat wil zeggen om degenen die tot de maatschappij behoren, 

vooral de armen, de mensen die als restjes, als afgedankten en als vuilnis worden behandeld.' 

 

◙ ◙   Walter Voordeckers herdacht 

Walter was pastoor van Santa Lucia Cotzumalguapa toen hij op 12 mei 1980 vermoord werd 

door een paramilitair commando onder  bevel 

van generaal Fernando Romeo Lucas García, 

toenmalig president van Guatemala. 

Omwille van zijn uitgesproken engagement 

met de stakende suikerrietkappers, die een 

menswaardig ( overlevings-)loon eisten, werd 

hij 'persona non grata' voor de militaire 

machthebbers en hun mecenassen, de 

schatrijke eigenaars van de suikerrietplantages 

in de regio van de zuidkust. Walter werd het 

slachtoffer van een barbaars regime, militair 

deskundig begeleid en politiek de hand boven 

het hoofd gehouden door de hoogste 

beleidsinstanties in de Verenigde Staten. 
 

◙ ◙ Invitation -  Crisis and hope in Central 

America  9 May 2019, 19:00 to 21:00 

➤ Frauke Decoodt – Journalist, specialized in Honduras. 

➤ Alexandra Sánchez – Doctoral researcher at KU Leuven, 

specialized in Latin-American migration to the US. 

➤ Melissa Vida – Journalist, specialized in El Salvador. 

➤ Joren Janssens – Historian at KU Leuven, specialized in military 

regimes and armed conflicts in Guatemala. 

➤ René Rodríguez-Fabilena – Sociologist at UA, specialized in 

environmental governance in Nicaragua. 

➤ Wies Willems – Policy officer at Broederlijk Delen, specialized in 

natural resources. 

 Moderator: An Baccaert – Journalist specialized in Latin America at 
VRT, Flemish Radio and Television. 

 Debate in English, with simultaneous translation into Dutch. 

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) 
 


