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◙◙

Politieke pelgrimstocht

Op 22 oktober werd de 4de Quetzal Prijs van
Guatebelga vzw uitgereikt. De laureaat was Bernardo
Caal Xol. Maar aangezien hij in de gevangenis zit was
het zijn zus Maria Josefina die de prijs in ontvangst
nam.
(We komen daar nog uitgebreid op terug in het
tweemaandelijks infobulletin van november-december.)
Hier geven we een beknopt overzicht van de
politieke contacten die ze ondernam op haar tocht in
Europa.
Genève
In Genève nam Maria Josefina deel aan de
activiteiten van de 'Globale Campagne voor
Opvordering van de Volkssoevereiniteit, de
Ontmanteling van de Macht van de Bedrijven en de
Stopzetting van de Straffeloosheid.'
Elk jaar grijpt deze wereldwijde campagne plaats
in Genève onder de neus van de VU-instellingen.
Global Campaign is een netwerk van meer dan
250 sociale bewegingen, organisaties van de civiele
maatschappij,
vakbonden
en
gemeenschappen
die
getroffen
worden door de
activiteiten van
multinationals.
De campagne biedt weerstand tegen grondroof, mijnontginning, hongerlonen en
milieuvernietiging veroorzaakt door de multinationals wereldwijd, maar vooral in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika. Ze verzetten zich tegen de ongecontroleerde macht van bedrijven.

Maria Josefina had tevens een ontmoeting met de Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten van de VN. Deze was volledig op de hoogte van de toestand. De Speciale
Rapporteur voor Inheemse Volken van de VN was immers vorig jaar in Guatemala. Hij stelde
een rapport op, waarvan hij sommige delen meteen rechtstreeks overhandigde aan regeringen
en bedrijven.
Verder contacteerde Maria Josefina het Kantoor voor de Mensenrechten van de
Europese Unie. Hier kreeg ze te horen dat het Kantoor een rapport zal zenden naar de
(Permanente) Delegatie van de Europese Unie in Guatemala.
◙ ◙ Brussel
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Op 24 oktober trokken Stephan Parmentier, professor Onderzoekseenheid Strafrecht
en Criminologie van de KUleuven, Wies Willems van Broederlijk Delen en ikzelf met haar
naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel.
We
werden
er
ontvangen
door
vier
functionarissen.
Jochen
Anthierens staat in voor
'Mensenrechten en Democratie.' Isabelle George is
raadgeefster voor de Amerika's
en de Cariben. En dan waren er
nog twee personen belast met
Ontwikkelingssamenwerking
en met de relaties met de
NGO's voor Latijns-Amerika.
Maria Josefina deed
haar verhaal aan de hand van
een powerpoint Río chik'ajb'om
op de laptop.

Jochen Anthierens wees op het belang van delegaties uit Guatemala.
Hij vermeldde de relaties van Buitenlandse Zaken met de Guatemalteekse ambassade in
Brussel. Die maakte gewag van de oprichting van een nieuw soort CICIG onder de nieuwe
president Giammattei. En wanneer verdedigers van de mensenrechten tegen de wet ingaan
zijn ze ook straffeloos bezig, voegde de Guatemalteekse diplomaat eraan toe.
Verder vond onze gesprekspartner dat het ongunstig is dat de dichtste Belgische
ambassade in Panama gevestigd is. Daar ligt ook het archief van de vier Belgische
slachtoffers. Vervolgens stipte hij de aandacht aan van de Dienst Mensenrechten van
Buitenlandse Zaken voor de verdedigers.
Tevens verzekerde hij dat ze het dossier van de 'bindende wetgeving' die de inheemse
bevolking moet beschermen tegen de willekeur van multinationals intens opvolgen. En dat ze
dit dossier te berde brengen in de bilaterale relaties met Guatemala.
De verantwoordelijke voor de Sectie Civiele Maatschappij deelde ons mee dat ze
samen met Belgische NGO's lokale actoren steunen.

Europese Dienst voor Extern Optreden
Later op de middag waren we uitgenodigd op
de Europese Dienst voor Extern Optreden
(= 'Buitenlandse Zaken van de Europese Unie').
We
werden
ontvangen
door
drie
functionarissen.
Tomás
Reyes
Ortega,
verantwoordelijke voor Mexico, Centraal-Amerika
en de Cariben. Felix Fabiny, de rechterhand van
Tomás Reyes. En Guillaume.

De heren wezen op het feit dat de Europese
Unie helemaal bovenaan het lijstje staat van de G13
(= de donorlanden voor Guatemala).
Persoonlijke bezoeken zoals deze zijn belangrijk,
stipten ze aan.
Maria Josefina drukte haar stellige hoop uit
dat de Europee instanties haar broer uit de
gevangenis zouden halen. Ze verzocht hen Bernardo
te bezoeken in de gevangenis.

Onze
gesprekspartners
wezen erop dat hun relaties
politiek en diplomatiek zijn. De
Europese Unie ondertekende
jaren
geleden
een
associatieakkoord met Guatemala.
Dat behelst drie secties:
handelsbetrekkingen, politieke en
ontwikkelingssamenwerking.
Daarin is ook duidelijk sprake
over het thema mensenrechten.
Ze beloofden alleszins de
Delegatie van de Europese Unie
in Guatemala te contacteren
over het concrete voorgelegde
probleem.
En tenslotte werd afgesproken
dat we met EU-LAT Network
de zaak opvolgen.
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