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◙ ◙ Solidariteit met de boerenorganisatie CUC
Vorig jaar diende de steungroep andermaal een project in bij stad Aalst voor de
werking van de boerenorganisatie CUC.
Het traditionele strijdpunt van de
Nationale Boerenorganisatie CUC
blijft de toegang tot landouwgrond
voor de boerenbevolking. De
organisatie is sterk gericht op actie
en manifestaties allerlei om de
overheid onder druk te zetten in
verband met de eisen van de
(inheemse
en
mestiezen)
boerenbevolking.
Daardoor zijn
niet altijd
voldoende
mogelijkheden
en
financiële
middelen
ter
beschikking voor vorming en
scholing
van
(vooral)
de
basisleden.
Gedurende verschillende jaren heeft Stad Aalst een boost gegeven aan deze specifieke
taak van CUC, door het subsidiëren van verschillende grote bijeenkomsten voor vorming van
hun basisleden en regionale leiders, waaronder vooral de inheemse vrouwen.
In 2017 werden twee bijeenkomsten/workshops voor basisleden geprogrammeerd. De
behandelde
thematiek
draaide
rond
nieuwe
problemen
in
de
maatschappij. Er kwamen
analyses en besprekingen
in verband met de actuele
politieke situatie in het
land. Daarnaast ook de
genderproblematiek,
de
voedselveiligheid,
bescherming van het water en de agroecologie. Globaal was de eindvraag: hoe wegen op het
beleid?

De twee bijeenkomsten voor de basis bereikten 200 deelnemers tussen 15 en 35 jaar, zowel
mannen als vrouwen.
Een tweede luik van het project betrof de productie en de verspreiding van een
speciale brochure onder de leden en de lokale gemeenschappen. De brochure werd gedrukt
en verspreid op 5000 exemplaren.
Stad Aalst trok een subsidie uit goed voor 2.530,70 euro.
◙ ◙ Solidariteit met de inheemse vrouwenbeweging CONVIGUA
Elk jaar storten lezers van het tweemaandelijks infobulletin (met toekenning van
een attest voor vermindering van belastingen) bijdragen voor CONAVIGUA.
Het project dat de
beweging
voor
2017
indiende
beoogde
een
geïntegreerde
werking van de
verschillende raden
van bestuur op vlak
van de gemeente en
van
de
kleine
dorpen en wijken.
En daarnaast ook
van vooral jongeren
en leidsters in de
diverse gemeenschappen. In dat kader werden bijeenkomsten gehouden in 29 gemeenten.
Daarin werd nagedacht en gediscussieerd over de toestand op vlak
van de gemeente en van de lokale gemeenschappen. Thema's als
bescherming van het milieu, van het grondgebied tegen
verloedering en vervuiling, bescherming van het water, dat bestemd
is voor iedereen kwamen aan bod. Ook de nationale toestand werd
doorgelicht.
Er werden standpunten van de Maya bevolking bepaald in
verband met de rechten van de inheemse bevolking en van de
vrouwen. Want er grijpen discussies plaats op hoog juridisch
niveau om de grondwet te veranderen. Conavigua en andere
volksorganisaties willen de rechten van de inheemse bevolking en
van de vrouwen betonneren in de grondwet. De organisatie mikte
op de aanwezigheid van 580 vrouwen in de departementen Quiché,
Izabal, Retalhuleu, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Totonicapán, San
Marcos, Sololá en Chimaltenango.
Alles samen stortten de lezers van het Infobulletin in 2017 een recordbedrag van
5.823,00 euro. Waarvoor onze oprechte dank in naam van de leden van de steungroep.
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