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◙ ◙ Prostitutie en seksueel toerisme in de lift
De procureur voor de Mensenrechten (PDH) slaat alarm. Mensenhandel voor
prostitutie, seksueel toerisme en aanverwante misdaden nemen in Guatemala toe. Van zijn
kant heeft de overheid het over een vermindering in vergelijking met 2016: 460 slachtoffers
en 266 aanklachten in 2017.
Volgens de PDH is die vermindering niet te verklaren en wijst eerder op gebrekkige
controlemechanismen van de staat. Het resultaat van de overheid is niet uit te leggen wanneer
we vaststellen dat de structurele oorzaken die aan
de grondslag liggen van de mensenhandel en de
prostitutie alleen maar verergerd zijn. We denken
dan aan de graadmeters van de armoede, de
marginalisering en de discriminatie, de ongelijke
kansen, het gebrek aan toegang tot justitie en tot
de basisdiensten en het gebrek aan belangstelling
van de staat voor de inheemse volkeren.
(foto: Vereniging van Vrouwen van Guatemala AMG)

'De uitbuiting van mensen is een hoogst lucratieve handel voor georganiseerde criminele
groepen,' lezen we in het rapport van de PDH.

Een ander gegeven dat de
PDH sterk bekommerd is het
'Mechanisme voor Onmiddellijke
Opsporing
van
Verdwenen
Vrouwen.' Vorig jaar werden 1810
gevallen van verdwenen Vrouwen
gerapporteerd. 77% waren meisjes
en vrouwelijke pubers. Enkel 320
vrouwen (17, 7%) werden achteraf
gelokaliseerd.
(foto van: Zulma Canahui-Bajcac)

◙ ◙ Karavaan van Hondurese migranten
FONGI, het Forum, dat 28 NGO's uit België, Canada, Duitsland, Ierland,
Nederland, Noorwegen, Spanje, de VS, Zweden en Zwitserland in Guatemala
vertegenwoordigt, publiceerde een communiqué waarbij het zijn solidariteit uitdrukt met de
karavaan van meer dan 3000 Hondurese migranten. Onder hen lopen kwetsbare personen
mee, zoals jonge kinderen, vrouwen en personen van de derde leeftijd.
Ze trokken uit Honduras weg op 13 oktober met de bedoeling om Mexico te bereiken en
vandaar door te stoten naar de VS.
Ze namen die beslissing vanwege de verslechterende omstandigheden in hun land wat
betreft de mensenrechten, het stijgend niveau van geweldpleging, de armoede en het gebrek
aan kansen. Bovendien willen ze onderweg kunnen rekenen op de medewerking van de
betreffende autoriteiten om informatie in te winnen over hun familieleden die tevoren op weg
naar de VS verdwenen zijn. Een dergelijke tocht gaat immers gepaard met een hele reeks
gevaren voor de migranten, onder meer geweldpleging, afpersing, mensenhandel en
verdwijning.
'De gedwongen migratie
van de landen van de Noordelijke
Driehoek van Centraal Amerika,
zijnde Guatemala, El Salvador
en Honduras kan op dit ogenblik
beschouwd worden als een
humanitaire crisis.' En die wordt
grotendeels veroorzaakt door de
situatie
van
democratische
instabiliteit, onveiligheid, armoede
en ongelijkheid. Deze karavaan is
er een temeer na vorige pogingen
om een internationale oproep te
lanceren over de toestanden die
mensen uit Centraal Amerika
verplichten om uit te wijken en om het hoofd te bieden aan een massa gevaren onderweg.
'We dringen er bij de autoriteiten van Mexico, Guatemala en de VS op aan om de
internationale akkoorden te respecteren die ondertekend werden door Guatemala wat betreft
mensenrechten en om op te roepen om de doorgang van de karavaan niet te beletten, de
principes van bescherming te respecteren en het gebruik van geweld en aanhoudingen met
veel reserves en uitzonderlijk toe te passen.'
◙ ◙ Foutmelding
In de vorige INFO BRIEF namen we de tekst van de uitnodiging voor de activiteit in
het kader van Amnesty International in de hogeschool VIVES te Kortrijk over. Achteraf
werd er een kleine fout gemeld. Met name deze die zich willen inschrijven worden verzocht
enkel een van beide e-mailadressen te gebruiken op naam van Cedric. Ik schrijf de naam
bewust zonder accent op de e, want daar gaat het over. Het e-mailadres van hem is zonder
accent op de e.
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