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◙ ◙ Amerika nog maar eens op zijn best
Ja dat ook. Dat Donald Trump aan de militairen bevel gaf in een steen van een migrant
een kogel te erkennen en 'terug te schieten.' Zoals het Israëlisch leger dat doet tegen jongeren
die met stenen gooien. Van elkaar leren is leuk.
Maar hier heb ik het over iets meer structureel. Elk jaar ontvangen de VS in 'The
School of the Americas' gemiddeld 1500 Latijns-Amerikaanse officieren 'om bij te leren.'
Vorig jaar waren het er 1282.

Uit Guatemala gingen in
2017 16 legeroversten in de
leer.
Colombia (dat met oorlog
dreigt tegen Venezuela) staat aan de
top met 565 eenheden. We weten
uit de recente geschiedenis dat die
'leerlingen'
dikwijls
achteraf
overgingen tot militaire dictaturen
of - zoals vandaag in Guatemala de samenleving nauw in hun greep
houden.

Landen die weigerden om manschappen te sturen zijn
Argentinië, Venezuela, Bolivië, Ecuador en Nicaragua.

◙ ◙ De VS lacht jaar na jaar de hele wereld uit
Sinds 2011 zijn er 193 lidstaten van de Verenigde Naties. Elk jaar staat het heikele
thema van de economische, commerciële en financiële blokkade van de VS tegen Cuba op het
programma. Elk jaar wordt het verzoek van Cuba voor de afschaffing met een verpletterende
meerderheid ondersteund. Nu ook weer.

Op 1 november stemden 189 lidstaten voor de afschaffing van de blokkade. Ditmaal
geen onthoudingen. Alleen de blokkerende VS zelf en Israel stemden tegen.
◙ ◙ Gespreksavond met marimba
Nera Redant, lid van Vrienden van Eric Gruloos (VEG), schreef een nabeschouwing
over de avond rond Guatemala in Eeklo.
Oktober is onder andere ook missiemaand. In dat kader werd op 19 oktober laatstleden
in het College OLV-ten Doorn in Eeklo een gespreksavond georganiseerd met als wervende
titel 'Guatemala ook GuateMAYA?' en ondertitel 'Een gesprek over 'echte' vrede en
rechtvaardigheid, ook voor de Maya gemeenschappen.'
De twee gesprekspartners waren Eric Gruloos en Guido
De Schrijver, beiden intens verbonden en betrokken bij
Guatemala.
Eric, Oost-Vlaams missionaris, sedert 1985 actief in San
Miguel Ixtahuacán bij de Maya-Mam bevolking. Hij spreekt hun
inheemse Mam-taal en zoekt vanuit een evangelische
bewogenheid, vanuit de basis ook en vooral, hoe de mensen van
de gemeenschappen zelf tot inzicht komen en zaken uitwerken
die structureel en versterkend kunnen zijn.
Ieder jaar opnieuw, in oktober, komt Eric terug naar hier
en worden door de Vrienden van Eric Gruloos, allerhande
activiteiten,
lezingen,
infoavonden
en
misvieringen
georganiseerd waarbij het reilen en zeilen in Guatemala centraal
staat.

Deze gespreksavond werd georganiseerd door VEG met medewerking van
Solidair met Guatemala, Tertio, Bisdom Gent, Kerk en Leven, Parochies Eeklo,
Kaprijke, Sint Laureins.
Twee andere Guatemalteken,
Ricardo González en Silvia
Pérez die met Eric waren
meegekomen ondersteunden
met hun getuigenis de thema’s
van de gespreksavond.
Ricardo is catechist,
veelzijdig vakman heeft elke
week een programma in de lokale
radio (te beluisteren en te volgen
via de website radioarcangel.com
en de FB pagina Arcangel 92,3
FM). Hij zit ook in de
gemeentelijke
raad
voor
ontwikkeling, is als Maya begaan
met natuur en spiritualiteit en speelt

voortreffelijk marimba zoals tijdens die avond te horen was.
Zr. Silvia is werkzaam in het revalidatie- en gezondheidscentrum Bitol dat zich in San
Miguel specifiek richt tot mindervalide kinderen.
Talrijke thema’s kwamen aan bod. Eric legde vooral de focus op het heden, de situatie
inzake gezondheid, onderwijs, de conflicten en de gevolgen van de plaatselijke
goudmijnexploitatie en de vele acties vanuit zijn parochie om de achtergestelde situatie van de
Maya-bevolking (politiek, sociaal, economisch) met respect voor en behoud van hun
spiritualiteit samen met hen te verbeteren, acties ook om hun taal en cultuur te behouden.
Guido schonk vooral aandacht aan het roemrijke verleden van de Maya’s, de Spaanse
verovering met zijn gevolgen tot op heden, de onafhankelijkheid, de burgeroorlog met zijn
200.000 slachtoffers, de blijvende corruptie, de Internationale Commissie tegen de
Straffeloosheid ( CICIG), de werking van het gerecht, de militaire invloed, de politieke
situatie.
Dat alles ondersteund door mooie beelden, een fantastische
ppt en vrolijke marimba-muziek, met hart en ziel gespeeld door
Ricardo én Eric
op een prachtig
gesculpteerd
marimba toestel.
De behandelde
thema’s boeiden
het aandachtige
publiek en gaf
een
leerrijk
inzicht in het
verleden, heden
en toekomst van
het voor sommigen toch wel wat onbekende Guatemala. De achteraf gestelde publieksvragen
over de mijnbouw, grootgrondbezit, de Chembil, de huidige jeugd, de houding van de Kerk,
de politieke deelname...werden deskundig en uitvoerig beantwoord.
Kortom een gespreks- en informatieavond om u tegen te zeggen waarbij Guatemala een stukje
dichter bij ons kwam en wij bij hen.
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