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◙ ◙  Ontmoeting met twee verdedigsters van milieu en territorium van Guatemala 

 

 "Ter gelegenheid van de laatste volkstelling liet de regering een wetenschappelijke 
studie uitvoeren door een paar universiteiten om na te gaan of wij wel bestaan. Ons bestaan 
was niet duidelijk, omdat we over het algemeen niet in typische klederdracht lopen en we 
Spaans spreken. Er werd vastgesteld dat we wel degelijk bestaan. En dus worden wij Xincas 
toch beschouwd als een inheems volk en moet de staat ons consulteren wanneer er 
ingrijpende activiteiten op ons grondgebied ondernomen worden." 
 

  Op 29 oktober  kwamen we samen op het kantoor van EU-LAT Network in Brussel 

met twaalf vertegenwoordigers van organisaties die rond Latijns-Amerika actief zijn.  

 

 

 De ontmoeting met twee kordate Guatemalteekse 

vrouwen was georganiseerd door Protection International en 

EU-LAT Network. Ze waren op bezoek in Spanje, Duitsland 

en België. Om veiligheidsredenen verkozen ze anoniem te 

blijven en hun volledige namen niet door te geven.  

 

Mijnbouw in San Rafael Las Flores 

 

 'Erica' die behoort tot het 'Pueblo Xinca' kwam getuigen 

over de strijd tegen het Canadees bedrijf Pan American Silver. 

 In 2008 begon het bedrijf de werkzaamheden van de 

mijn El Escobal. Echter zonder het voorafgaande 

volksreferendum in acht te nemen, dat voorzien is door het 

Akkoord 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie. De 

lokale bevolking, onder leiding van het Xinca Parlement  nam 

het niet en ging over tot permanente 'blokkades van vreedzaam 

verzet.'  

 
"Op zeker ogenblik liet het bedrijf noodgedwongen de 
brandstof aanrukken per helikopter."  
 De eigenaars van het bedrijf deden er alles aan om hun 

slag thuis te halen, onder meer door misleiding met de mantra 
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van 'duurzame ontwikkeling,' terwijl we de enorme impact op onze cultuur, levensgewoonten 

en gezondheid ondervinden. Zelfs gewelddadige ontruiming door  politie en leger, vervolging 

en doodslag bleven niet uit. En onlangs de 'staat van beleg' erbovenop.  

 Half  juli 2017 beval Justitie de werkzaamheden op te schorten en aanstalten te maken 

om een volksreferendum te organiseren. Op basis van die uitspraak werden 59 

vertegenwoordigers aangeduid voor een preconsultatie. Het Ministerie van Energie en 

Mijnbouw aanvaardde echter maar twee titularissen en twee vervangers. Er is weinig 

medewerking van de burgemeesters en gemeentebesturen. Ze vrezen voor hun job. Tot nog 

toe slaagt de staat er niet in om een volksreferendum - volgens de regels en bindend - te 

organiseren.   

 

Twee jaar later liggen de werken van het bedrijf nog altijd stil. 

 

Maar dit verhaal is niet alles.  

Ondertussen  rekent de lokale bevolking in Jalapa af met grote veehouders die grond van de 

kleine boeren ontvreemden.  

En in Jutiapa is de bouw van een waterkrachtcentrale aan de gang. 

 

◙ Waterkrachtcentrales in Ixquisis 

 

 'Maria' sprak ons over de bedrijvigheid van drie waterkrachtcentrales op de rivier 

Pojom in Ixquisis, in de gemeente van San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.  

 

"In het begin wisten we niet wat het bedrijf kwam doen. Ze hadden het over 
ontwikkelingsprojecten. Ze spraken over de bouw van een school en dispensaria, 
speeltuinen voor de kinderen, herstellingen van de autoweg en dergelijke."   

 

 Maar algauw had de plaatselijke 

bevolking door dat hun levenswijze, hun 

grondgebied, het water gevaar liepen. Ze 

organiseerden zelf een referendum. 

Vijfduizend personen verzetten zich tegen 

de bouw. In het begin verleende de 

burgemeester de concessie aan het 

bedrijf. Achteraf steunde hij het veto van 

de bevolking.  

 Een drietal mensen moesten hun 

verzet met hun leven bekopen.  

   

Maar vanwege het verzet, de blokkades, vernietiging van machines door  onbekenden en het 

feit dat er nog altijd geen legitiem volksreferendum plaats greep, geraken de werkzaamheden 

van het bedrijf  nauwelijks vooruit. 
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