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◙ Vrouwendag in Guatemala
De Vlaamse freelance journaliste Frauke Decoodt
was in Guatemala en schreef een schrijnend artikel over de
41 meisjes die drie jaar geleden stierven tijdens een brand in
'Hogar Seguro,' een tehuis van de staat. Ze interviewde
moeders die hun kinderen verloren. En ze was op het
Centrale Plein van de hoofdstad. Daar werden de slachtoffers
van die (door nalatigheid van de overheid schuldige) tragedie
herdacht.
GAM specialiseert zich al vele jaren in het
registreren van schendingen van de mensenrechten in het
algemeen. Ook van geweldpleging en misdaden tegen
vrouwen. Ter gelegenheid van 8 maart Vrouwendag
publiceerden ze enkele cijfers (topje van de ijsberg).
1.591 vrouwen stierven een gewelddadige dood en
58.715 vrouwen en meisjes werden verkracht gedurende
de laatste twaalf jaar.
◙ Grondwettelijk Hof remt de Wet tegen de NGO's af
De organisaties 'Acción Ciudadana,' 'Vrouwen die de Wereld transformeren,'
mensenrechtenorganisatie CALDH, de boerenorganisatie CUC en anderen dienden een
klacht in tegen de hervormingen aan de Wet van de NGO's. Die wet laat de regering toe om
NGOs' speciaal te onderzoeken en dezen die lastig zijn te sluiten. Het Congres keurde de wet
met een meerderheid goed op 11 februari.
Maar van de vijf magistraten van het Grondwettelijk Hof gaven vier groen licht voor
een tijdelijke opschorting. Volgens het Hof is de wet een bedreiging die kan leiden tot
schendingen van de mensenrechten.
◙ Anabella Sibrián in Brussel
De mensenrechtenorganisatie Protection International, die verdedigers van
mensenrechten beschermt en haar hoofdzetel in Brussel heeft, nodigde medestanders en
geïnteresseerden uit om de Guatemalteekse Anabella Sibrián te ontmoeten. Anabella is een
fervente verdedigster van de mensenrechten en dit sinds dertig jaar. Zij heeft nog gewerkt
voor het Kantoor voor de Mensenrechten van het Aartsbisdom (ODAGH), de 'Stichting
Myrna Mack,' de mensenrechtenorganisatie CALDH en ze coördineerde projecten die te
maken hebben met lobby, politieke analyse en kinderrechten.

Vanaf 2000 vertegenwoordigde ze in Guatemala de Deense
organisatie Mellenfolkelikgt Samvirke, dat een regionaal programma
in Centraal Amerika uitvoerde.
Naderhand was ze werkzaam voor 'Plataforma Holandesa
contra la Impunidad in Guatemala.'
Vanaf 2013 fungeerde ze als directrice van het 'Plataforma
Internacional contra la Impunidad.' Dit platform koepelt organisaties
die ten overstaan van het Universeel Systeem van de Mensenrechten
lobbywerk verrichten in Centraal Amerika.
Sinds maart 2020 is ze regionale directrice voor 'Protection
International in Centraal Amerika.' De ontmoeting ging door op de
kantoren van 11-Nationaal in Brussel.

◙ Dag van de 4depijler
Het was weer eens zover. We waren
uitgenodigd voor een stevig programma en vooral
om met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen.
We waren met een honderdtal.
Uitschieters:
11-Nationaal ondersteunt
reeds tien jaar de 4dePijlerstructuur. Onszelf in
vraag stellen: wat hebben we gedaan? En wat nu
verder? Bruggen bouwen, meer luisteren naar de
stem in de andere landen. (Els Hertogen AlgemeenDirecteur van 11-Nationaal). Onze samenwerking
met 'Wilde Ganzen' uit Nederland. (Jacques Mevis).
Keuze uit acht workshops. Onder andere:
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2.0
(11.11.11)

Welke rol speelt
ontwikkelingssamenwerking,
volgens jou, in onze samenleving
vandaag? Is het belangrijk dat we
mondiale solidariteit hoog op de
agenda houden? En welke soort
solidariteit en samenwerking
moeten we dan, volgens jou,
voorop stellen? 11.11.11 start
hierover in 2020 een dialoog waarin ook de stem van de 4de Pijler in Vlaanderen
niet mag ontbreken.
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