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◙ Nobelprijswinnares Rigoberta Menchú in Brussel

Een verrassend weerzien na ettelijke jaren. Rigoberta
Menchú was door de Vrije Universiteit Brussel (VUB)
uitgenodigd om gedurende het weekend van 7 en 8 maart
een intensieve confrontatie te begeleiden van meer dan
driehonderd leerlingen van het middelbaar onderwijs (tussen
14 en 18 jaar.) Op het programma: vrede en mensenrechten
in de wereld.
PeaceJam,
een
internationaal
netwerk,
voorgezeten
door
veertien
Nobelprijswinnaars,
organiseerde het initiatief. Dit jaar kwam de VUB aan de
beurt als gastuniversiteit ter gelegenheid van de vijftigste
verjaardag van haar ontstaan.
Maar een dag tevoren werden we uitgenodigd voor
een academische aanloop. We waren omringd door hoog
gezelschap. Vertegenwoordigers van de vier universiteiten,
VUB en ULB, KU Leuven en UCL. Verder kwamen de
twee vertegenwoordigers van het Vlaams onderwijs, Lieven
Boeve van het katholiek onderwijs en Raymonda Verdyck
van het Gemeenschapsonderwijs tijdens een panelgesprek aan de beurt. Ook minister Sven
Gats van de Brusselse Hoofdstedelijke regering kreeg het woord.
Uiteraard waren alle ogen gericht op de Guatemalteekse gast. Ze begon met de
contacten die haar met België verbond. Haar ervaring met het 'Colegio Belga' van de zusters
van de Heilige Familie (Tielt-Schaarbeek) die in de jaren '70 een project opstartten met
leerlingen van hun instituut in haar streek, Uspantán. Ook haar bezoek aan koningin Fabiola.
Vervolgens benadrukte ze hoe
belangrijk het is dat jongeren zich niet
laten opslorpen door de instellingen,
maar dat ze de mechanismen van de
instellingen revolutionair veranderen.
Wetenschap? Wetenschap heeft maar
zin als ze toegepast wordt. Toegepaste
wetenschap voor de volheid van het
leven! Sociale rechtvaardigheid staat
hevig onder druk. Ze ging het obligaat

rijtje af: materiële armoede en honger, massale migratie en discriminatie, systematische
schendingen van de mensenrechten en misdaden tegen de mensheid. Maar ook het milieu en
de impact op de planeet. Ze bewierookte de strijd van de vrouwen. Tegelijk legde ze de vinger
op de wonde: seksueel geweld, vooral binnen de familie.
En de moderne slavernij. "Er zijn mensen die tot twee en drie paspoorten hebben. Vele
anderen hebben niets. Ze zijn anoniem. Eigenlijk bestaan ze niet. Maar ze moeten wel
vanwege gemaakte schulden voor anderen werken of een nier afstaan."
Gedurende de daaropvolgende receptie konden we uitgebreid met haar en haar nichtje Maya
napraten.

◙ Afschuw voor nieuwe moorddadige agressie tegen Codeca
Op 5 maart werd Dominga
Ramos vermoord. De misdaad greep
plaat in Las Delicias, Santo Domingo
Suchitepéquez. Zij was leidster in haar
gemeenschap.
De partij Movimiento para la
Liberación de los Pueblos (MLP) —
de
politieke
arm
van
de
boerenorganisatie Codeca eiste samen
met de Ombudsman voor de
Mensenrechten dat de misdaad zou
opgehelderd worden.

Dominga Ramos was de
echtgenote van Miguel
Ixcal, adviseur van de
fractie
MLP
in
het
Congres. Deze moord sluit
aan bij een uitgebreide lijst
van
aanvallen
tegen
militanten en verdedigers
van de mensenrechten.
Vorig jaar werden 395
agressies en 16 moorden
(waarvan 10 op leden van
Codeca) geregistreerd.

(foto: bezoek aan lokale groep van CODECA in El Tesoro,
Santo Domingo Suchitepéquez - 2015)
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