SOLIDAIR MET GUATEMALA
(Grupo belga SOLIDARIO CON GUATEMALA)
Langestraat, 6 – B-9300 Aalst - Bélgica
Tel.: 053/62 94 76
E-mail: guidods@skynet.be
monique.ba@skynet.be
Website: http://www.solidairguate.be/
Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - BE53 9795 4510 6053

Aalst, 13 mei 2019

Info Brief 116
◙ ◙ Aanklachten in verband met afpersing in stijgende lijn
De Nationale Civiele Politie meldde dat ze 8.672 aanklachten in verband met afpersing
ontving gedurende 2018. Dat is 72% meer dan in 2015. Ook dit jaar gaat het aantal
aanklachten in stijgende lijn. Alleen al voor januari en februari werden 1.793 aanklachten
opgetekend.
Raúl Figueroa, hoofd van de Eenheid tegen de Afpersing van het Openbaar Ministerie
vermeldt van zijn kant dat de slachtoffers met angst en wantrouwen zitten, waardoor vele
gevallen niet aangegeven worden. Hij zei:
'Het is een gewone misdaad geworden, iedereen perst af.'
Een doorlichting van het Centrum voor Nationaal Economisch Onderzoekswerk
(CIEN) had het over een ernstig probleem dat de bevolking teistert. De slachtoffers betalen
tussen 100 quetzales en 10.000 quetzales.
'Het is een misdaad die gedurende vele jaren miskend werd en voortwoekerde.'
De handelaars, de buschauffeurs, eigenaars van woningen en de taxichauffeurs zijn de
belangrijkste slachtoffers van de afpersers. De handelaars en de buschauffeurs zijn de sectoren
die het minst aangifte bij de
politie doen. De afpersers
beschikken immers over de
persoonlijke gegevens van hun
slachtoffers en bedreigen hen
met fysieke agressie. De misdaad
van afpersing veroorzaakt onder
meer migratie en schulden en ze
houdt de graad van armoede bij
de bevolking in stand.
(foto: CERIGUA)

Het Openbaar Ministerie
vermeldt dat er vorig jaar 454
veroordelingen van afpersing
voor het gerecht uitgesproken werden. (op 8.672 gevallen.)

Raúl Figueroa wijst erop dat de beschuldigden meestal ook moord, onwettige
wapendracht en bezit van drugs op hun kerfstok hebben. Hij voegde er nog aan toe dat zowel
het slachtoffer als de misdadiger zichzelf in een 'werkrelatie' beschouwen die een
cirkelvormig systeem creëert waarbij betalingen als een normale zaak gebeuren.
◙ ◙ Santa Lucía Cotzumalguapa herdenkt Walter Voordeckers
Het is negenendertig jaar geleden dat Walter Voordeckers CICM, pastoor van de
parochie Santa Lucía Cotzumalguapa vermoord werd.
Mario Coolen uit Nederland, innig verbonden met de Vereniging Herinnering
Waardigheid en Hoop (AMDE) van Santa Lucía Cotzumalguapa, berichtte ons over de
activiteiten die de vereniging rond de 39ste verjaardag onderneemt.
Op
12
mei
herdachten
leden
van
(AMDE)
samen
met
parochianen hun voormalige
pastoor. Een eucharistieviering werd opgedragen in
de plaatselijke kerk. Daarna
volgde een tocht naar het
kerkhof waar hij begraven
ligt. Daar werd gebeden,
geluisterd naar toespraken
van uitgenodigden en een
bibliografie van Walter
voorgelezen.
(Voorbereiding van de initiatieven door AMDE en de lokale bevolking)

Doorheen het jaar zal AMDE verder verschillende activiteiten ondernemen.
* Er worden formele stappen gezet in de richting van het stadsbestuur om te bekomen
dat de straat waar Walter vermoord werd naar hem genoemd wordt.
* Scholen zullen bezocht worden en boeken overhandigd aan de leerlingen met het
profiel en het leven van Walter.
* Het verzoek dat ingediend werd op 1 oktober 2018 aan de Inter-Amerikaanse
Commissie voor de Mensenrechten om de staat Guatemala ter verantwoording te roepen
wordt opgevolgd.
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