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◙ Een ongehoorde stem in het Congres

'We weten maar al te goed dat we een loon hebben, en met dat loon
kunnen we best onze lunchen betalen.'
Een ongehoorde stem. Een knuppel in het hoederhok, dat was de uitlaat van Vicenta
Jerónimo. Zij zit als enige van de partij 'Beweging voor de Bevrijding van de Volkeren'
(MLP) in het Congres.
Deze beweging is gegroeid vanuit
de boerenbeweging CODECA en nam als
zodanig vorig jaar voor de eerste keer deel
aan de verkiezingen. Thelma Cabrera, de
kandidaat voor het presidentschap behaalde
de vierde plaats. En toch maar één
volksvertegenwoordiger in het Congres.
Hoe komt dat? Jahir Dabroy, analist van de
Verenging voor Onderzoek en Sociale
Studies (Aseis) legde het uit:
'MLP is een antisysteem partij en trok de
rebelse stem aan. Daaronder bevond zich
een grote vracht kiezers die zich
identificeerden met de mogelijke kandidatuur van Thelma Aldana die de ruggensteun voor
Thelma Cabrera kon beïnvloeden.'
Vicenta Jerónimo verzaakte aan de voordelen die ze als volksvertegenwoordiger
heeft: eetmalen, telefoon, medische verzekering en de 'kleine kas.' Tegelijk richtte ze haar
verzoek tot Allen Rodríguez, voorzitter van het Congres om de uurrooster van de
vergaderingen op maandag te veranderen , want die vallen samen op het uur van de lunch.
'Met het loon dat ik heb, kan ik best al mijn eetmalen aankopen en geen verdere
publieke uitgaven verrichten. In
Guatemala
is
de
ondervoeding
chronisch. Hoe zullen we die te lijf
gaan?' voegde ze er aan toe.
De man die het absoluut niet kon
slikken was Alvaro Arzú Escobar, exvoorzitter van het Congres en voorzitter
het blok Partido Unionista.

(foto: Carlos Sebastián - Nómada)

Hij verzekerde dat het idee van Jerónimo er enkel op uit was om door de camera’s
gezien te worden, want de vergadering was openbaar.
'Ik kan verzaken aan de telefoon, en de tablet, aan de 'kleine kassa,' aan de verzekering,
aan de lunch, en zelfs aan mijn zetel, neem maar ontslag! Het is uw goed recht,' sneerde
hij.
Hij kwalificeerde de uitspraken van Jerónimo verder als 'populistische maatregelen om
de media te bespelen.'
Pikant detail: Tegen Alvaro Arzú Escobar in het recent verleden manifesteerde een
menigte op straat toen bekend werd dat de man samen met ex-president Jimmy Morales
beticht werd van 'lid' te zijn van het 'Pact van de Corrupten' onder de
volksvertegenwoordigers.
De voorzitter van de fractie Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo steunde het
verzoek van Jerónimo. Maar uiteindelijk liep het voorval op een sisser uit. Nochtans zal de
zaak daar niet bij blijven. Jerónimo wil haar verzoek in de plenaire vergadering voorstellen.
◙ Geen giftige bananen op ons bord
De
respectieve
lidorganisaties
van
EU-LAT
Network kregen vanuit het
secretariaat een oproep om
eventueel een open brief gericht
aan de producenten van
bananen in Latijns-Amerika en
aan de Europese Unie te
ondertekenen. De Open Brief
komt
van
een
reeks
internationale
vakbonden,
milieu- en mensenrechtenorganisaties en academici.
Bedoeling is om bij de
Europese Unie aan te dringen niet toe te geven om de verplichtingen in verband met toxische
producten te verlagen bij de behandeling van bananen.
Ik sprak af met Broederlijk Delen omdat ik twijfels had om de brief te ondertekenen.
Ik vond de spanning tussen de terechte bezwaren van de ondertekenaars enerzijds en de
werkzekerheid van de arbeiders ter plekke anderzijds een probleem.
Broederlijk Delen richtte zich tot hun partners in Guatemala om te vragen hoe zij de
zaak bekeken. Prompt kregen we antwoord van de 'Asamblea de Pueblos Agua Vida y
Territorio' met steun van SERJUS (partnerorganisatie van Broederlijk en van de Steungroep
'Solidair met Guatemala') en het 'Bufete para Pueblos Indígenas.'
Maar ook van daaruit was het wachtwoord: doen!!! Want ginds hebben ze richting het
Congres dezelfde bezwaren ingediend, in hun geval betreffende de gezondheid van de
arbeiders in de bananensector.
Daarop hebben we met de steungroep en met het
Europese Netwerk van Oscar Romero Comités de brief
ondertekend.
◙ Vrienden van Guatemala - Ieper nodigen uit
Waar? Technisch Instituut Heilige Familie
Eigenheerdstraat - 8 - Ieper.

Wanneer? 16 februari 2020 vanaf 11.45u.
Prijs: 15 euro volwassenen
7 euro voor kinderen vanaf 7-12 jaar
Kaarten bestellen door te storten op rekening
BE59 9795 1344 2526
of e-mail: vriendenguatemala@gmail.com
Of bij een van de volgende leden:
Trui Dael: Antwerpse steeneg, 393 - 1000 Brussel
02/203 33 31
Lut Declercq: Diksmuidestraat 15 8900 Ieper 0486 17 80
76
Carlos Lesage: Wieltje 21 8900 Ieper 057/20 51 85
Rik Nollet en Mia Delmote: Studentenstaat 8A2
8900 Ieper 057/20 00 42 of 0498 73 44 64
Roos Vanhoutte: Oude
Kortrijkstraat 7 8900 Ieper 57/20
76 17
of 0495 83 30 90
Daisy Verfaillie: Zandvoordestraat
16 8902 Zillebeke 0479 33 67 82

Wij blijven ons engageren voor een duurzame ontwikkeling van de kansarme
bevolking in Guatemala.
Onze projecten die we voor een termijn van 5 jaar (tot en met 2021) steunen:

 Tussenkomst in het inschrijvingsgeld voor volwassenenonderwijs (IGER) in
CHANTLA.

 Financiële steun voor de verdere uitbouw van de basisschool “PRIMAVERA“.
 Studiebeurs voor tien studenten
in de middelbare school RANDSTAD 10.
 Financiële steun voor het aankopen van o.a.medicinale planten in het
dispensarium USPANTAN.

"Jullie zijn de praktijk. Ideeën, zoals solidariteit, kunnen de wereld veranderen. Maar
ideeën zijn niets waard zonder dat ze in de praktijk gebracht worden."
Els Hertogen directeur 11.11.11
Startevent in Brussel 18 januari 2020

Guido De Schrijver
Steungroep 'Solidair met Guatemala'
Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités
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