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Aalst, 9 januari 2020
◙ Is Guatemala een democratisch land?
Eind september vorig jaar berichtte de Internationale Federatie voor de Mensenrechten
(FIDH) dat Margartte May Macaulay van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de
Mensenrechten (CIDH) die vraag stelde aan de regering. De vraag kwam er op basis van de
argumenten waarmee de Presidentiële Commissie voor de Mensenrechten (COPREDEH) op
de proppen kwam. Daaruit bleek de ernstige onwetendheid van de Presidentiële Commissie
over het internationaal recht, waaraan het nochtans onderworpen is. Want Guatemala heeft het
Amerikaans Charter voor de Mensenrechten ondertekend. Daardoor is het land partner van het
Inter-Amerikaanse Systeem voor de Mensenrechten.

(foto: FIDH)
Maar de staat Guatemala was op de bijeenkomst in geen verten te bespeuren. In feite
toonde hij daarmee aan het Inter-Amerikaanse Systeem voor de Mensenrechten niet meer te
erkennen.
Volgens de verschillende aanwezige Guatemalteekse mensenrechtenorganisaties
betekent de houding van de regering van Jimmy Morales een autoritair en dictatoriaal
achteruitgaan sinds 2016. De regering heeft een serie activiteiten ontwikkeld die alle
democratische principes schendt. Tot en met het schenden van de rechtsstaat. En zo benaderen
de activiteiten die van de militaire regeringen.
(Op 14 januari neemt de conservatief Alejandro Giammattei de fakkel over.)

◙ Serge Berten Herdenking 2020

◙ 'Nuestras Madres' in het Cultureel Centrum van Strombeek
Het jaar werd al meteen druk ingezet. Nog met wat nieuwjaarstaart tussen de tanden
ging het richting Grimbergen. De tweede dag van het jaar, zou er wat volk opdagen? Onze
twijfels werden bij aankomst weggevaagd. 250 tickets verkocht. De zaal zat vol. Vóór de
vertoning was een inleiding voorzien in een nevenzaal. Ik kreeg een half uur tijd om de
situatie van Guatemala begin de jaren '80 (de tijdsperiode waarrond de film draait) uit de
doeken te doen. Er kwamen
iets meer dan 60 personen
aanzitten. Na de vertoning
werd gelegenheid geboden
om na te kaarten en vragen te
stellen. Daarvoor bleef de
helft van de zaal nog even
hun pintje in de bar uitstellen.
Samen met Jan Racquet
(CICM) en Grimbergenaar
gingen we nog wat dieper in
op het thema van de
pakkende prent.

Freelance journaliste Elli Mastorou interviewde filmmaker César Díaz.
Een van haar vragen luidde: 'Waarom heb je 'Onze Moeders' gekozen als titel?'
Hij antwoordde:
"Omdat onze moeders er altijd staan. Zij zijn het die gerechtigheid eisen, die op zoek gaan naar wie
verdwenen is, die het sociale weefsel bouwen. Finaal ontwikkelt het personage van Ernesto zelf ook die
openheid, door met zijn moeder te praten. Ik hoop dat we beetje bij beetje komaf maken met bepaalde
interpretaties van mannelijkheid. Het is mijn ervaring dat de vrouwen deze wereld beschermen, van de
vrouwen die vluchtelingen te eten geven tot de jonge meisjes die strijden voor het klimaat."
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