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Info Brief 91 
 

◙ ◙ De nominatie van de Sacharovprijs gemist 
 

 Gedurende ongeveer een half jaar hebben we ons ingezet om de Colombiaanse jurist 

Iván Velásquez, voorzitter van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid in 

Guatemala (CICIG) te nomineren voor de Sacharovprijs van het Europees parlement. Eind 

september zagen we dat hij niet bij het rijtje van acht nominaties te vinden is.  

 Aan lobbywerk zal het zeker niet gelegen hebben. Het zijn vooral de Oscar Romero 

Comités van Europa die zich achter de actie zetten. Daarnaast ook comités, groepen en 

individuele personen, die bij de solidariteit met Guatemala in België en Europa betrokken 

zijn. Meerderen onder ons kregen een persoonlijk antwoord van aangesproken 

Europarlementariërs uit verschillende politieke fracties. 

Genomineerden 
 Ik vermeld hier de nominaties 

van de vier belangrijkste politieke 

fracties.  

De  christendemocraten (de grootste 

fractie) gingen voor een journalist, 

Oekraïner en gevangen gezet om zijn 

strijd tegen de bezetting van de Krim 

door Rusland. 

De sociaaldemocraten samen met de 

Groenen nomineerden een cluster van 

elf  NGO's die migranten uit het water 

van de Middellandse Zee halen en 

veilig aan land brengen. 

De liberalen hadden het voor de 

Syrische fotograaf die 55.000 foto's 

over de tragedie van Syrië buiten smokkelde. 

De fractie van linkse partijen zette de leider van de massaprotesten in de Marokkaanse Rif 

regio neer. Sinds mei 2017 zit hij achter de tralies.  

 

Resultaten van onze actie 

 Het was van bij de aanvang niet evident om een nominatie te halen voor een prijs die 

staat voor de vrijheid van meningsuiting en de burgerrechten. De strijd van onze kandidaat 

richt zich eerder tegen de corruptie van de overheid.  

 

 Toch hebben we met dit initiatief minstens twee belangrijke resultaten geboekt.  
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 Vooreerst slaagden we erin concreet in praktijk te brengen wat afgesproken werd in de 

schoot van het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités: eenmaal per jaar met zijn allen 

een collectieve actie ondernemen. We werden bijgestaan door mensen uit andere hoeken van 

de solidariteit, zowel in België als in Europa. Het heeft de interactie van de enigszins 

gefragmenteerde solidariteit bevordert. 

  

  

 Een tweede belangrijk resultaat is 

dat vele Europarlementsleden naast de 

voorzitters en de leden van de 

Commissies Handel, Mensenrechten en 

Ontwikkelingssamenwerking van het 

Europees Parlement aangesproken 

werden en de situatie van de CICIG en 

de corruptie in Guatemala onder de neus 

geschoven kregen. 

 
(foto: Stichting Nuenen - Guatemala: 

volwassenenonderwijs voor Mayavrouwen) 

 

 

◙ ◙ Nog meer Guatemala in Vlaanderen 
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(In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy van 25 mei 2018: indien u deze INFO BIEF niet verder wenst te 
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