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◙ ◙ Diana Isabel Hernández met geweerschoten omgebracht
De NGO voor de mensenrechten in Guatemala Alianza por la Solidaridad meldt ons
dat Diana Isabel Hernández (35 jaar oud) met geweerschoten vermoord werd.
De misdaad werd gepleegd op zaterdag 7 september in het departement Suchitepéquez
door twee personen vanuit een wagen.
Het gebeurde tijdens de viering van de Dag van de Bijbel en de processie in de
gemeenschap Monte Gloria van de parochie Nuesta Señora in de gemeente Santo Domingo.
Zij was lerares en
coördinatrice voor de
verdediging van het
milieu.
Gedurende
jaren was ze actief in
het sensibiliseren van
de inwoners. Ze legde
zich verder toe op
communautaire herbebossing om op die
manier ook het gebrek
aan water tegen te
gaan.

De NGO voor de mensenrechten waarschuwt voor het risico van een toename van de
aanvallen op verdedigers van de mensenrechten door het uitroepen van de staat van beleg die
in verschillende gemeenten van kracht werd onder het mom van strijd tegen de drugshandel.
Hij voegt eraan toe dat deze moord komt bovenop 39 aanvallen op leiders tussen 2017
en 2018 zonder dat die misdaden opgehelderd zijn.
Die aanvallen doen zich juist voor in conflictgebieden, waar bedrijven megaprojecten
ontwikkelen.
Alianza por la Solidaridad roept ondermeer de Europese autoriteiten op om de
regering van Guatemala onder druk te zetten en aan te sporen om nauwgezet de internationale
wetgeving na te volgen en de zware problemen van de drugshandel aan te pakken zonder
schending van de mensenrechten.

◙ ◙ Feest van de solidariteit aan zee
Om en bij 14.000 aanwezigen
werden geteld in Bredene op de
jaarlijkse Manifiesta tijdens het
weekend van 21 en 22 september.
Zoals altijd was Latijns-Amerika
goed vertegenwoordigd tijdens
conferenties en standen. Hoogtepunt was de aanwezigheid van de
Braziliaanse
voormalige
president Dilma Rousseff. Zij
werd haar mandaat afgenomen
vanwege
iets
wat
talrijke
regeringsleiders in Latijns-Amerika
en in Europa doen: de cijfers van de
begroting opsmukken. Michel Temer die haar opvolgde bekende onlangs dat het ging om een
regelrechte 'staatsgreep, waarmee hij zelf niets te maken had.' Ondertussen naderde de
datum van de verkiezingen en werd
voormalig president Luiz Inácio Lula da
Silva van dezelfde arbeiderspartij PT als
Dilma Rousseff in hechtenis genomen voor
corruptie die volgens de Amerikaanse
Pulitzer-winnaar Glenn Greenwald 'karig'
was. De financiële elites vreesden dat hij
opnieuw de verkiezingen zou winnen.
Daarmee was het gevaar geweken. Op
internationaal vlak wordt de vrijlating
van Lula da Silva geëist. Op Manifiesta
sloten we ons bij die eis aan.
De parallel met wat dit jaar in Guatemala gebeurde is duidelijk. Ook het
voormalig hoofd van het Openbaar Ministerie Thelma Aldana werd door een
schijnproces aan de kant gezet waardoor ze niet kon deelnemen aan de verkiezingen die
ze waarschijnlijk zou gewonnen hebben.
Vanuit Venezuela lanceerde president
Nicolás Maduro wereldwijd een oproep om een
handtekeningactie te voeren tegen de
Amerikaanse blokkade van zijn land. Het
nagestreefde aantal handtekeningen werd loyaal
overtroffen: 13.287.742 geregistreerd en
geverifieerd op authenticiteit op zaterdag 22
september. Het resultaat wordt overhandigd aan
de VN in Geneve. Ook op Manifiesta was die
solidariteit aanwezig.
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