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Info Brief 148  
 

◙ Gezondheidszorg toegankelijk maken voor iedereen 

 

 Het  Centraal-Amerikaans Instituut voor Fiscale 

Studies (Icefi) vindt, naar aanleiding  van de pandemie 

COVID-19, dat de overheid als haar voornaamste 

verantwoordelijkheid het impact van de pandemie moet 

aanpakken. En de focus moet gebaseerd zijn op billijkheid , 

waarbij de garantie, de promotie en de bescherming van de 

mensenrechten mee opgenomen worden.  

 Het instituut wijst erop dat in Honduras en 

Guatemala de 

gezondheidszorg 

vooral in privé 

handen zit. Gezien de gezondheidzorg of wel privé 

ofwel gedeeltelijk privé en openbaar is, zal het nodig 

zijn - om de globale crisis in Centraal-Amerika te lijf 

te gaan - dat de private gezondheidszorg actief op een 

solidaire manier deelneemt en eerder dan te zoeken 

naar financiële voordelen zich verantwoordelijk 

opstelt om de toegang tot gezondheid universeel te 

maken gedurende de tijd dat de crisis duurt.           

   (Privé hospitaal in Guatemala)  

 

◙ Guatemalteekse regering ziet het probleem niet 

 

 De diensten (elektriciteit, water, 

telefoon,…), het eten, de huishuur, de belastingen 

of de uitbetaling van lonen van de arbeiders, dat 

zijn problemen waarmee vele gezinnen af te 

rekenen hebben, naast de minieme, de kleine en 

de middelgrote ondernemers die afhangen van de 

inkomsten die ze dag na dag genereren en nu 

door het coronavirus schaakmat gezet worden. 

 Volgens verschillende waarnemers en 

economisten zijn de maatregelen die de regering 

en het Congres gepland heeft absoluut 

ontoereikend om een antwoord te bieden op de 

situatie.     

(Medische verzorging in Poptún, Petén) 
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 'Wij verwachtten andere voorstellen, meer gefocust op de onmiddellijke crisis van de 

gezinnen,' maar er werd een plan voorgesteld dat mikt op investeringen op middellange 

termijn die niet beantwoorden aan de hoogdringendheid van de situatie. In Guatemala bestaat 

geen verzekering voor werkloosheid die het probleem zou kunnen verzachten,' zei economist 

Oscar Herrera. 

 

       'De fondsen voorzien voor het 

gezondheidssysteem zijn laag. En nu zien 

we dat de huidige crisis aangegrepen  

wordt voor de belangen van bepaalde 

groepen, maar de middelen niet besteed 

worden voor degenen die het economisch 

en sociaal nodig hebben.' 

 

 Voor David Casasola, 

consultor van het Centrum voor Nationaal 

Economisch Onderzoek (CIEN) slaan de 

voorstellen eigenlijk op initiatieven die ze 

reeds vóór de coronacrisis op de agenda 

geplaatst hadden.  

 

 

◙ Coronavirus en Religie  

 

 De digitale krant Nómada publiceerde op  25  maar t  een artikel van José  María  

Tojei ra ,  directeur van het Instituut voor de Mensenrechten van de Salvadoraanse 

universiteit UCA van de jezuïeten. Een  f ragment :  

 

In de huidige pandemie, 

veroorzaakt door COVID-19, 

lieten de religieuze reacties niet op 

zich wachten. In de mentaliteit van 

sommigen blijven ideeën als een  

straf van God hangen. Ook het 

naïeve vertrouwen dat God ons 

individueel kan beschermen indien 

we bepaalde praktijken en 

voorwaarden vervullen. Geen van 

dergelijke ideeën is echt christelijk. 

Ook niet de schrik noch het 

hamsterende egoïsme dat we gezien 

hebben bij sommige supermarkten. 

 De individualistische en consumistische cultuur veroorzaakt bij herhaling schrik tegenover 

collectieve rampen. En van de angst gaat men al te veel over tot het gebruik van de religie als een 

object van consumptie te meer dat verondersteld wordt onze immuniteit en onze overleving 

tegenover de bedreiging te verzekeren. 
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(In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy van 25 mei 2018: indien u deze INFO BIEF niet verder wenst te 
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