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◙ ◙ De verdedigers verdedigen
Elk jaar wordt overal ter wereld de 'Dag van de Mensenrechten' onder de aandacht
gebracht. Dat gebeurt op 10 december, datum waarop in 1948 door de Verenigde Naties
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aanvaard.
Elk jaar speelt 'Stop The Killlings'
(STK) daarop in. Dit is een koepel van
tientallen
Belgische
vakbonden,
NGO's, bewegingen en solidariteitscomités. Reeds vele jaren is 'Solidair
met Guatemala' actief lid van deze
koepel. Tot voor een paar jaren zaten
we 'lijfelijk' in de kerngroep, vandaag
digitaal.

Tot vorig jaar ging telkens een actie door in
Brussel. Dit jaar kozen we ervoor om het initiatief te
decentraliseren over verschillende sites met de bedoeling
meer geïnteresseerden aan te trekken.
We hebben pas de jaarlijkse 11.11.11.-campagne
achter de rug. Het zeer geslaagd en overal opgenomen
thema was Changemakers. Wil nu dat er massa's
mensenrechtenverdedigers onder de changemakers
zitten. En zo wandelde het thema van 11.11.11 vlot 'Stop
The Killlings' binnen onder de naam Defend the
Defenders.
In Gent verliep de actie in de schaduw van het
Gravensteen. Een afgevaardigde van Amnesty
International opende met het welkomstwoord. Daarna
volgde een Palestijnse debkeh (een traditionele
volksdans.) Vervolgens werden de cases van bedreigde
of vermoorde mensenrechtenactivisten voorgelezen,
afgewisseld met nummers gezongen door het vredeskoor
Karibu.

Er waren cases uit Irak, Afghanistan, Guatemala, Palestina, de Filipijnen en Chili.
Julien Lamont, lid van 'Solidair met Guatemala' ging de steungroep
vertegenwoordigen in Gent. En uiteraard hoefden we niet lang te zoeken om een 'defender' te
vinden. We schoven Bernardo

Caal Xol naar voor.

"We hadden pech met het weer en daar kan niemand iets aan doen. We hadden toch nog geluk
dat het niet regende, maar de 'stijve bries' haalde de temperatuur wel flink onderuit. Het was
natuurlijk de aangewezen plaats aan het monument, maar in een zaaltje zou je het monument
met een beamer kunnen projecteren. Ik denk dat er initieel een opkomst was van 50 à 60
personen wat gezien, de datum, het uur en het weer zeker niet slecht was." (Julien Lamont)
◙ ◙ Nuestras Madres oogst succes
Onze inspanningen om de film van
César Díaz naar Aalst te krijgen werden
ruimschoot beloond. Op 10 december werd
hij in het Centrum Netwerk Aalst vertoont.
Een zaaltje van weliswaar amper 120 zitjes.
Maar die schoten ruim tekort. Daarom
besloot het team van Netwerk om hem
opnieuw te vertonen op zaterdag 14
december.
(foto's: uit ons archief 1992)
De film blijkt zowat overal zijn weg te vinden. Het 11-comité van Grimbergen
samen met het Cultureel Centrum van Strombeek nodigden me uit om de film op 2 januari
in te leiden.
Een indrukwekkende prent. Bij sommige taferelen voelden Monique en ikzelf ons
teruggegooid in het verleden. Ter gelegenheid van een verblijf in Guatemala tijdens de
beginjaren '90 pikten een paar leidsters van CONAVIGUA ons ergens in de hoofdstad
discreet op. Ze voerden ons diep het binnenland in. In die tijd slaagden ze er al in - niet zonder
gevaar voor wraakacties van de daders - om
van Justitie toelating te krijgen om opgravingen
te laten uitvoeren in massagraven. We trokken
naar een van die sites. Aan het werk vonden we
een paar jonge Argentijnse forensische
antropologen.
En net als in de film zaten de overlevenden vooral weduwen - aan de rand van de put
rondom. We gingen erbij zitten. En zaten er
tijdens de film ook bij.
Ondertussen kwam het nieuws binnen
dat de film voor de categorie: 'Beste Internationale Film' de shortlist voor een Oscar niet
haalde.
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