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Info Brief 63
◙ ◙ Een liefdesrelatie in Nimlaha'kok
Zaterdag 27 januari in Herent.
Daar ontmoetten we vier vertegenwoordigers van de gemeenschapsradio uit de regio
Nimlaha'kok van het departement Coban.

Reisy Cajbon,
juridisch promotor en
radiomaakster, die tevens
probeert de participatie
van vrouwen te
bevorderen,
Sergio Yat, de
regiocoördinator,
Santiago Sagui,
financieel beheerder van
de regio en Pablo

Oxom, juridisch
promotor, radiomaker en
hoofd van de
vormingscommissie
Bernard Dumolin, Thomas Peters, ambtenaren lokaal mondiaal beleid van de gemeente
Herent en Luk Draye, schepen van lokaal mondiaal beleid nodigden Andrés Geerts en
mezelf uit om te dialogeren over de toekomst van de radiozender.
Andrés Geerts en ik traden indertijd in bij de
missiecongregatie van Scheut (CICM). Hij
vertrok naar de Dominicaanse Republiek en
ik naar Guatemala.
Later betrad ook hij andere paden en
specialiseerde zich in volksradio's. Hij
deelde zijn kennis mee in meerdere landen
van Latijns-Amerika, vooral in Bolivië,
Ecuador, Dominicaanse Republiek en El
Salvador.

Bernard Dumoulin zat de vergadering voor en gaf een inleiding om de tongen los te maken.
Sergio werkt sinds drie jaar voor de radio. Hij vertelde ons dat ze lid zijn van de Mondiale
Vereniging van Gemeenschapsadio's (AMARC)
Hij had het vooral over de noden waar ze voor staan.
Op de eerste plaats willen ze bekomen dat de radio erkend wordt door de overheid. Wat
meteen betekent dat ze niet meer vervolgd worden.
'Nu kan op gelijk welk ogenblik elk van ons aangehouden en gevangen gezet worden,'
verzekerde hij ons.
Een ander tekort heeft te maken met hun eigen
vorming.
Reisy zei dat ze nooit geëigende vorming voor
journalistiek met lokale radiozenders genoten hebben.
Wat meedelen? Hoe het aan de man brengen?
'Wel kregen we technische instructies en logistieke
uitleg, maar niets in verband met inhoud en
journalistiek.'
Pablo blikte terug op vorig jaar. Er kwam een bevel
van hogerhand om de lokale radio's aan te pakken.
Nimlaha'kok doekte tijdelijk - en net op tijd - het
kantoortje op en verborg de apparatuur. Drie zenders
in de regio werden gesloten.
Wat dissen de grote media de mensen dagelijks op?
Doodslag en moord.
'Wij pakken de corruptie aan, gaan voor de
mensenrechten en melden over de dagelijkse realiteit
van de lokale bevolking en wat er in het land gebeurt.'
Hij vertelde ons verder een voorval dat de
gemoederen enorm bezighield:
'In onze streek is de teelt van kardemom de enige inkomst voor de bevolking die er echt
en grootschalig toedoet. Spijtig genoeg besliste de regering onlangs om de ambassade te
verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Als tegenmaatregel beslisten de Arabische
landen, die onze kardemom invoeren, ermee te stoppen. Zo zitten plots veel gezinnen
van bij ons zonder inkomsten. Langs de radio legden we de luisteraars uit welke de
oorzaken waren.
Sergio sprak over een regelrechte opdeling tussen nationale radio's, waar ook een hele rits
erkende regionale en lokale radio's bijhoren. Maar die zijn niet autonoom. Die moeten binnen
de perken blijven van wat de overheid oplegt.
Het gaat dus om de spanning tussen wettelijk erkend worden, maar daarbij toch zijn
autonomie niet verliezen.
Ikzelf merkte ook nog op dat het nodig is om de berichtgeving aan te passen aan de
kennis van de luisteraars. We veronderstellen soms teveel achtergrond die de luisteraars niet

bezitten. Daarnaast verzekerde ik hen dat er kant en klare programma's bestaan die excellent
zijn om vorming te geven langsheen de zender, met name over mensenrechten, de
voorziene rechten en de beschermende rubrieken in de grondwet, gezondheid,
ecologische landbouw, cultuur, en zo meer.
Andrés brak een lans voor het belang van actieve deelname van de plaatselijke bevolking:
'Het volk neemt de macht van de radio over. Het zou een 'liefdesrelatie' moeten worden
tussen de bevolking en de zender. De radio wordt eigendom van de gemeenschap. Jullie
zoeken best vrijwilligers overal in de wijken en de dorpjes van de streek die de zender
bereikt. Zij kunnen dan telefonisch belangrijke gebeurtenissen naar jullie doorsturen.'
Thomas vroeg zich af wat mensen kan motiveren om zich op die manier te engageren. Er
staat immers financieel niets tegenover. Want middelen zijn er nauwelijks.
En zo kwamen we bij het heikele punt van de financiering.
Andrés stelde dat er vanuit Herent of elders eventueel een bepaalde bijdrage kan geleverd
worden. Maar zeker niet zo dat men van de hulp uit het buitenland afhankelijk wordt en blijft.
Enkel de radio een boost
geven, zodat hij sterk
overkomt. Zo kan de
bevolking zich
enthousiasmeren en
deelnemen.
Na afloop kregen we nog
een typisch cadeautje
mee.
'Door de vrouwen in
onze streek geweven,'
voegde Sergio er aan toe.
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