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◙ ◙ Lolita Chávez alsnog gelauwerd
Vorig jaar werd ze nog genomineerd door de fractie van de Groene partijen in het
Europees Parlement. Ze haalde de shortlist van drie
overgebleven namen uit de hele lijst. Maar moest de
duimen leggen voor de vertegenwoordiger van de
'Venezolaanse oppositie,' die met enorme steun en druk
van de VS de regering van Venezuela ten val poogt te
brengen. Als dat laatste zou lukken, zou de
Venezolaanse bevolking het zoveelste slachtoffer in het
rijtje zijn dat de VS de afgrond induwt.
Lolita Chávez is een inheemse voorvechtster
uit de streek van El Quiché. Ze is medestichtster van
de 'Raad van Kichévolkeren.'
Ze komt op voor 'de bescherming
van hun grond, hun natuurlijke rijkdommen
en hun grondgebied' tegen de uitbating en
uitbuiting van nationale en multinationale
bedrijven. Dat leverde haar onder meer tot
vijfmaal toe doodsbedreigingen op. Ze
kreeg het te benauwd en week uit naar
Baskenland in Spanje. Daar zit zij sinds juni
vorig jaar. Het was de Spaanse NGO
Oxfam Intermon die haar uitnodigde om te
profiteren van het programma 'Tijdelijke
Bescherming van de Verdedigers van de
Mensenrechten
van
de
Baskische
regering.'

In Nederland bestaat een gelijkaardig programma:
'Shelter City' is een landelijk initiatief van 'Justice and Peace' in samenwerking met
Nederlandse steden, gericht op het beschermen van mensenrechtenverdedigers.
Wanneer mensenrechtenverdedigers vanwege hun werk ernstig worden bedreigd,
komen zij in aanmerking voor een verblijf van drie maanden in één van de tien

Nederlandse Shelter City’s: Amsterdam, Den Haag, Middelburg, Maastricht, Utrecht,
Nijmegen, Groningen, Tilburg, Haarlem en Zwolle. Hier kunnen ongeveer 20
mensenrechtenverdedigers per jaar worden ondergebracht.
Eind december vorig jaar kreeg Lolita Chávez de Prijs Ellacuria van de Baskische
Samenwerking 2017.
Ignacio Ellacuria werd geboren in
Biskaje in Baskenland, jezuïet en rector van de
Katholieke Universiteit van de hoofdstad in El
Salvador. In 1989 werd hij samen met nog vijf
confraters en de huishoudster met haar dochter
vermoord door het leger tijdens de burgeroorlog.
Het was de nationalistische president van
de autonome Baskische regering Iñigo Urkullu
die haar de prijs overhandigde.

'Uw getuigenis interpelleert ons. In naam van de Baskische regering en de samenleving
druk ik u onze erkentelijkheid en onze steun uit.
Lolita verklaarde op haar beurt:
'De transnationale maatschappijen schenden, totaal straffeloos, onze collectieve en
individuele rechten, ze vermoorden ons, zetten ons gevangen, verkrachten ons en
ondertussen hanteren ze valselijk het argument van ontwikkeling. De meerderheid van
de bedrijven zijn van Europese origine.'
Ze eindigde met de woorden:
'Ik draag deze prijs op aan alle verdedigsters van het leven en het grondgebied. Ik ben
hier aangekomen op de vlucht voor dezen die mij dood willen. Maar binnenkort keer ik
terug met de ruggensteun van de Baskische regering en de Europese Unie.'
◙ ◙ Guatemalteeks ontbijt

◙ ◙ 'Kip Archiduc' in Ieper
'Vrienden van Guatemala' nodigen uit:
Zondag 18 februari 2018 vanaf 11u.45 H. Familie Ieper - Eigenheerdstraat 10 (via
schoolpoort)
Volwassenen: €14. Kinderen van 7 tot en met 12 jaar: €7.
Wie niet kan komen maar toch wil steunen kan storten op:
BE59 9795 1344 2526 van “Vrienden Van Guatemala”.
Kaarten bij: Trui Dael: Antwerpsesteenweg 393 1000
Brussel 02/2033331
Lut Declercq: Diksmuidestraat 15 8900
Ieper 0486 178076
Carlos Lesage: Wieltje 21 8900 Ieper
057/205185
Rik Nollet en Mia Delmote:
Studentenstaat 8 ap2 8900 Ieper057/200042 of 0498 734464
Roos Vanhoutte: Oude Kortrijkstraat 7
8900 Ieper
057/207617 of 0495 833090
Daisy Verfaillie: Zandvoordestraat 16
8902 Zillebeke 0479 336782

Wij blijven ons engageren voor een duurzame ontwikkeling van de kansarme bevolking
in Guatemala.
Onze actuele projecten:





Tussenkomst in het inschrijvingsgeld voor volwassenenonderwijs (IGER) in
Chiantla.
Financiële steun voor de verdere uitbouw van de basisschool “Primavera“.
Studiebeurs voor tien studenten in de middelbare school Randstad 10.
Financiële steun voor het betalen van de nodige medicinale planten en de
behandeling met accupunctuur.

Omdat “VRIENDEN VAN GUATEMALA” reeds twintig jaar bestaat verrassen we u
op 18 februari met een mooi geschenkje uit Guatemala!
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