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Info Brief 149  
 

◙ Migranten en coronavirus 

 

 De VS gaan in volle 

coronacrisis gewoon door 

met het terugsturen van 

Guatemalteekse migranten 

zonder papieren. Regelmatig 

landen vliegtuigen op de 

luchthaven.  

 Volgens gegevens van 

het Guatemalteeks Instituut 

voor Migratie werden 

gedurende  dit jaar reeds 

9941 Guatemalteekse vol- 

wassen migranten en 1100 

kinderen met vliegtuigen 

teruggestuurd. Waaronder van 1 tot 27 maart (tijdens de sluiting van de grenzen) 2772 

personen. 

 Ondertussen wordt in de VS alarm geslagen. Er stijgen dringende verzoeken op om de 

migranten in de aanhoudingscentra vrij te laten. Die ruimten kunnen immers heuse 

besmettingshaarden worden.  

 De Organisatie van de Amerikaanse Unie voor de  Civiele Vrijheden (ACLU) 

signaleren dat die centra 

overvol zitten en het hen 

ontbreekt aan de 

basistoeleveringen voor 

de gezondheidszorg. 

Daarbij is de 

mogelijkheid 

onbestaande om de 

nodige afstand te houden 

en een mogelijke 

uitbreiding van het virus 

af te remmen. Vandaar 

het dringend verzoek tot 

in vrijheidstelling, te 

beginnen met dezen die 
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meest onderhevig zijn aan ziekte en dood.     

 Er werden ook al protesten in de detentiecentra gemeld.  In Georgia  verklaarden meer 

dan 300 niet-gedocumenteerden zich in hongerstaking omwille van hun 'langdurige en 

onmenselijke' aanhouding in ruimten waar ze niet minstens twee meter van elkaar zitten.  

 

 De economische impact van het coronavirus weerspiegelt zich in de zending van  

de bedragen naar de thuisbasis in Guatemala.  Eind maart zei de minister van Openbare 

Financiën Álvaro González Ricci dat het opsturen van dollars door landgenoten in de VS 

tijdens de maand maart teruggevallen is tot 40%.  

 

 

Vorig jaar bedroeg het totaal aan stortingen die binnenkwamen 10.508.307 dollar. 

 
 

◙ Verklaring van de Covoorzitters van de Europa-Latijns-Amerikaanse Parlementaire 

Vergadering (Eurolat) over de Pandemie van het Covid19  

 

EuroLat is een multilaterale paritaire parlementaire vergadering die bestaat uit 150 leden, 75 

van het Europees Parlement en 75 van zijn Latijns-Amerikaanse tegenhanger. Het Bureau 

bestaat uit de twee covoorzitters, een Europese en een Latijns-Amerikaanse  en de 14 co-

ondervoorzitters (7 beiderzijds).  

 

 Jorge Pizarro, voorzitter van het Latijns-Amerikaans Parlement en Javi López, 

voorzitter van het Europees Parlement verklaarden samen het volgende: 

 

 'Ofschoon de actuele uitdagingen de adoptie van 

strikte hoogdringende maatregelen kunnen vereisen, 

incluis het binnenblijven en hoogdringende verklaringen 

vanwege de staat, willen we er de nadruk op leggen dat 

deze buitengewone maatregelen zich moeten aanpassen 

aan het Internationaal Recht, tijdelijk zijn en niet kunnen 

gebruikt worden om de democratische rechten en de 

fundamentele rechten permanent of arbitrair te beperken. 

Deze maatregelen moeten onmiddellijk ophouden van zo 

gauw de pandemie overwonnen is.  

 We dringen erop aan dat een focus aangewend 

wordt gebaseerd op de mensenrechten om te strijden 

tegen Covid19. En we wijzen erop dat de maatregelen 

niet kunnen functioneren als repressieve actie onder 

het voorwendsel de gezondheid te beschermen en dat 

ze niet mogen aangewend worden om het werk van de 

verdedigers van de mensenrechten te beknotten.'    
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