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◙ Mensenrechten op zoek naar geld 

 

 Er kwam een dringende oproep binnen die 

EU-LAT Network doorstuurde naar de 

lidorganisaties. 

 

 De Commissie Mensenrechten van de 

Verenigde Naties dreigt financieel ernstig te moeten 

inboeten. 

Samen met in totaal 129 organisaties wereldwijd ondertekenden ook wij de brief voor 

'Solidair met Guatemala' en Europees Netwerk van Oscar Romero Comités.  
 

Hieronder enkele extracten: 

 

'Aan alle Permanente Missies in New 

York en Geneve 

CC: António Guterres, aan de Leden 

van de 5ª en de 3ª Commissie van de 

Algemene Vergadering  van de VN en 

aan mevr. Michelle Bachelet 

 

 'Als sociale organisaties drukken 

wij u onze bezorgdheid uit voor de 

financiële inkortingen bij het systeem 

van de mensenrechten van de VN.   

 

De mensenrechten, de vrede en de ontwikkeling zijn de drie pilaren van de VN  

 

Die pilaren zijn onderling verbonden en versterken elkaar wederzijds.  

 

 Het is, zoals de Hoge Commissaris Michelle Bachelet onderstreepte, onaanvaardbaar 

dat de mensenrechten minder dan 8% van de gangbare totale begroting van de VN ontvangen 

en het Kantoor van de Hoge Commissaris nauwelijks 3.7%.  

(…) 

 

 In april 2020 zal de Algemene Vergadering het functioneren van het systeem van 

organismen die in het leven geroepen werden in relatie met de mensenrechten van de VN 

onderzoeken. 

 In Geneve is een zogenoemd 'proces voor efficiëntie op lange termijn van de Raad 

van de Mensenrechten' van start gegaan. 
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 We dringen er bij alle lidstaten van de VN op aan om actief deel te nemen aan 

deze belangrijke debatten en de nodige financiële middelen toe te kennen aan het 

systeem van de mensenrechten vanuit de gewone  begroting van de organisatie.  

 

(…)  

 Sinds meer dan 70 jaar hebben wij, de volkeren van de VN, beslist om onze krachten 

te verenigen om de toekomstige generaties te behoeden tegen de gesel van de oorlog en om 

betere levensvoorwaarden te creëren voor iedereen, onder andere door het promoten en 

stimuleren van de eerbied voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden voor 

iedereen. Sindsdien hebben we een lange weg afgelegd, maar er blijft nog veel te doen.'  

 

◙ Vanuit de basis  

Het Mayakind van Nu - Keerbergen 

Jarenlang scholenproject in Comalapa 

 'Meer dan 172.000 € vertrok er richting 

Guatemala in 2019. Buiten heel wat kleine uitgaven 

(schoolboeken, kantoormateriaal, elektriciteit, water,…) zijn 

er 4 grote slokoppen.  De lonen van onze 39 personeelsleden 

ter plaatse zijn onze grootste wederkerende kosten met 

101.700 €. Maar wat ben je met een school zonder 

waardevolle leerkrachten. Ons sociaal project kon in 2019 

beschikken over 19.366 €, de aankoop van trainingspakken 

en schoenen voor de leerlingen zit hier inbegrepen maar ook 

de bijstand aan families, medicatie, dokters- en ziekenhuiskosten, kledij en de betaling van de 

begrafenis voor Nataly, één van onze leerlingen die na een spijtig ongeval overleed.' 

  

 'Investeringen waren er dit jaar ook. Het vernieuwen van het computerlokaal, de bouw 

van een sociaal secretariaat, een aansluiting op het nieuwe waterleidingnet, de restauratie van 

het sanitair, het vernieuwen van het meubilair in de kleuterklas, aankoop van vuilnisbakken en 

de aanleg van kunstgras onder de speeltoestellen. De facturen liepen op tot 15.900 € Tenslotte 

betaalden we 15.600 € aan onze beursstudenten voor hun studiekosten.' 
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