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◙ ◙ Wereldwijde erkentelijkheid voor CICIG 

 

 Begin september maakte de regering van Jimmy Morales een 

einde aan de (uitmuntende) werking van de Internationale Commissie 

tegen de Straffeloosheid (CICG) in het land. Internationale organisaties 

van de civiele maatschappij loven de resultaten van de Commissie en 

dringen er bij de internationale gemeenschap op aan het legaat van 

CICIG te beschermen en hoe dan ook door te gaan met de 

ondersteuning van de strijd tegen de straffeloosheid.   

 

'Tijdens de twaalf jaar werking heeft CICIG een cruciale rol gespeeld 

bij het versterken van de instellingen die justitie verschaffen in Guatemala en dit door 

middel van de vooruitgang bij het behandelen van modelmatige zaken van corruptie en van 

het proces van machtige criminelen (inbegrepen de ontmanteling van 70 criminele 

structuren).'  

 

 Naast 66 Mexicaanse en internationale organisaties ondertekenden tevens de 87 

organisaties (in 23 Mexicaanse staten) van het Nationaal Netwerk van Civiele Organismen 

voor de Mensenrechten 'Alle rechten voor allen (Red TDT).'  

 

◙ ◙ De wraak van de Paus 
 

(Volgens een ontwerp van Chofito) 

 

"Ze gooiden CICIG buiten maar ik zadelde 

hen op met Ramazinni." 

 

 Zoals we weten werd bisschop 

Alvaro Ramazinni - de steen in de schoen van 

de Guatemalteekse oligarchie - onlangs tot 

kardinaal benoemd. 

 

◙ ◙ Changemakers  

 Op zaterdag 28 september waren we te gast in de Ancienne Belgique in Brussel. Daar 

lanceerde 11.11.11 de campagne van dit jaar. We waren met enkele honderden van de 

11.comités en de 4dePijlergroepen. We werden vergast op verhalen van nationale en 

internationale 'changemakers,' muziek en interactieve momenten.  
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Vier 'changemakers' werden 

geïnterviewd door moderator 

Francesca Vanthielen:  

 

Passy Mubalama (Congo), Red 

Constantino (Filipijnen) en nog 

twee Vlaamse 'changemakers.' 

  

 

 Tussendoor werden uit de 

zaal de vertegenwoordigers van 

Wereldsolidariteit en TRIAS 

geïnterviewd over hun 

'changemaker.'  

 

TRIAS stelde Toribia Chávez uit Guatemala voor.    
 

"Als kind werd Toribia geconfronteerd met huiselijk geweld. Ze wou niet dat de geschiedenis zich herhaalde. 

Daarom vindt ze het heel belangrijk dat haar partner haar op gelijke voet behandelt en haar kinderen opgroeien in 

een warm nest. 

Omdat zij haar leven positief kon veranderen, gelooft ze er steevast in dat andere vrouwen dit ook kunnen. Ze is 

een inspiratie voor anderen: ze werd verkozen door haar gemeenschap als leider van ASDECOHUE. Een 

organisatie die zich richt op de 

economische ontwikkeling van de regio 

Huehuetenango en ondersteund wordt 

door Trias. 

Als leidersfiguur wil ze anderen er van 

overtuigen dat je op elk moment in je 

leven een andere weg kan inslaan. Dit 

doet ze door haar eigen ervaringen te 

delen met ASDECOHUE en haar 

vrouwengroep Tejedoras del Futuro; 

als getuige van huiselijk geweld, maar ook 

als inheemse vrouw die niet altijd de 

financiële middelen had. Ze laat duidelijk 

haar stem weerklinken in de Guatemalteekse samenleving. 

Zo vindt ze het cruciaal dat de organisatie ASDECOHUE inclusiever wordt: 

“Vrouwen moeten vertegenwoordigd worden in ASDECOHUE. Meer nog, vrouwen zijn dé spilfiguren van de 

samenleving en daarom moeten wij, als vrouwen, de macht hebben om de belangen van iedereen te verdedigen.” 

Hoe verdedigt ze deze belangen? Ze geeft trainingen, ontwikkeld door Trias, rond inclusie en zelfvertrouwen aan 

haar vrouwengroep. Zo overtuigt ze vrouwen dat ze meer in hun mars hebben dan ze denken en ze écht hun 

stem moeten laten horen." 

 

 

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) 


