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◙ ◙ Minister van Binnenlandse Zaken ligt onder vuur 

 

 De Groep 'Allianties voor Hervormingen' en een aantal burgers hebben minister van 

Binnenlandse Zaken Enrique Degenhart aangeklaagd bij het Openbaar Ministerie. 

 De aanklachten luiden: het niet nakomen van zijn verplichtingen, gezagsmisbruik, het 

niet nakomen van zijn functies, onwettelijke benoemingen bij de Nationale Civiele Politie en 

ongehoorzaamheid.  

 Twee zaken schieten eruit: 

 

 

(foto: TeleSur: Jimmy gaat eruit - CICIG blijft) 

  

Enerzijds wordt hij ter verantwoording geroepen vanwege het patrouilleren van (door de 

Verenigde Staten geschonken)  jeeps, voorzien van artilleriegeschut, voor de gebouwen van 

de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG), ambassades en 

gerechtsgebouwen. Volgens sommigen een duidelijke uiting van intimidatie.  

 

 Een tweede heikel punt is zijn weigering om de orders van het Grondwettelijk Hof op 

te volgen. Het Hof annuleerde het verbod om Iván Velásquez, voorzitter van CICIG terug het 

land binnen te laten.  
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◙ ◙ Mensenrechtendag SAW  
  

 U bent van harte uitgenodigd op vrijdag 26 oktober 2018  

op de mensenrechtendag Sociaal Agogisch Werk van de Katholieke Hogeschool 

VIVES. Dit is een dag waarop we stilstaan bij mensen die zich inzetten voor de 

mensenrechten overal op de wereld.  

 

Tevens willen we ook de oud-studenten Serge Berten en Ward Capiau herdenken die 

werden vermoord in hun strijd voor gerechtigheid in Guatemala.  

 

  Tijdens de mensenrechtendag worden er brieven geschreven voor schrijf-ze-

vrijdag van Amnesty International, gaat er een themalezing door en kan er achteraf 

aangesloten worden voor een Guatemalteekse maaltijd.  

 

Om 11u30 gaat de themalezing van start in de aula van ’t FORUM.  

Wenst u deel te nemen aan de Guatemalteekse maaltijd?  

Van 10 tot 19 oktober zijn er kaarten te koop in de inkomhal van het studiegebied 

Sociaal Agogisch Werk telkens van 12u45 tot 13u45. Wie niet studeert of werkt aan 

vives en er niet kan geraken maar graag zou deelnemen kan cédric.cuvereau@student.vives.be  

| 0474 27 52 10  contacteren.  

Wij houden dan een eetkaart voor u achter de hand die u dan de dag zelf aan ons gepast 

betaalt.  

Een maaltijd kost €5. Graag uw aankoop of bevestiging voor de themalunch tegen 19 

oktober 2018 om 13u45.  

Op de themalezing en themalunch is iedereen welkom dus contacteer gerust uw familie, 

vrienden en kennissen!  

Wenst u deel te nemen aan de themalezing?  

Bevestig dan snel uw aanwezigheid op https://www.vives.be/nl/mensenrechtendag tegen 19 

oktober 2018 om 13u45.  

Wij zullen u alvast graag ontvangen.  

Vriendelijke groet 

De studentenraad SAW  

De voorzitter,  

Kobe Coghe | kobe.coghe@student.vives.be | 0478 13 97 38  

 

De ondervoorzitter,  

Cédric Cuvereau | cedric.cuvereau@student.vives.be | 0474 27 52 10 

Adres,  

Katholieke Hogeschool vives  

Doorniksesteenweg 145 

8500 KORTRIJK  

 

 

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' 

Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités 
 

(In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy van 25 mei 2018: indien u deze INFO BIEF niet verder wenst te 
ontvangen, stuur dan een e-mail naar guidods@skynet.be) 
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