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 De georganiseerde landbouwbevolking van 

Guatemala ziet in de coronacrisis een gelegenheid om 

eindelijk de familiale, kleine, lokale landbouw en 

voedselproductie te doen herwaarderen. Hoe lang is het 

al niet geleden dat Olivier De Schutter van de 

Universiteit Louvain-La-Neuve, zich als 

 speciale rapporteur van de Verenigde Naties over het 

recht op voedsel intensief inzette voor dit thema en zich 

tegen de agroproductie op megaschaal keerde. 

 

 Vier belangrijke boerenorganisaties deden een 

oproep tot verandering. Hieronder hun document.  

 

Familiale, inheemse, boereneconomie en landbouw, 

Een kans voor de bevolking van Guatemala 
Heropleving met verandering 

 

 Nooit tevoren is het gewicht van de landbouw op kleine schaal en de strategische 

bijdrage van de boerenfamilies zo duidelijk gebleken. In deze crisis, veroorzaakt door 

Covid19? voorzien en voeden de Guatemalteekse families op de buiten en in de steden zich 

met wat boeren, kleine landbouwers en inheemse volkeren vanuit onze kleine percelen 

produceren. 

 Doorheen de jaren, en dit 

ondanks de haast onbestaande 

steun van staatswege, hebben we 

voor de volledige samenleving 

voedingsmiddelen geproduceerd 

volgens kennis en ervaringen die 

onze voorvaderen ons hebben 

overgeleverd. In sommige 

gemeenschappen hebben die zich 

geconsolideerd als basis van agro-

ecologische processen, door 

andere volkeren en culturen ten 

zeerste gewaardeerd.  

 

 In de gemeenten is het de 

lokale productie die maakt dat de 

families zich kunnen voeden, ondanks de beperkingen die de situatie ons oplegt. Onze 

familiale productie van landbouwgewassen en het fokken van dieren zijn activiteiten die de 
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samenleving en de natuur onderling verenigen. Wij inheemse volkeren 

hebben bovendien gedurende eeuwen onze gemeenschappelijke 

goederen behoed met het oog op de toekomstige generaties. in het oog 

gehouden. 

 

 Het is daarom dat wij, kleine 

landbouwproducenten, boeren en 

inheemse volkeren ten aanzien van de huidige situatie 

geroepen zijn om een actieve rol met onderbouwde 

voorstellen ten overstaan van de Guatemalteekse 

maatschappij te vervullen. 

 

 Met het oog op de crisis moeten we onze aandacht richten op maatregelen en 

beleidvoering van de overheid die alle sectoren van de landbouw insluiten. De 

boereneconomie en de familiale landbouw in het bijzonder, met de besliste steun van de staat, 

bezitten de mogelijkheden om zich op te werpen als een veilige voedingsbron om de crisis het 

hoofd te bieden en een uitweg te vinden om de armoede te overwinnen voor miljoenen arme 

en uitgestoten personen. De staat moet ons niet enkel en alleen beschouwen als ontvangers 

van assistentiële acties. Wij, kleine producenten, boeren en inheemse volkeren zijn een 

relevante economische en politieke actor voor de economie en het leven 

van het land.  

 

Krachtens het vorige, ondertekenen wij, boerenorganisaties deze 

verklaring en doen een oproep vanuit een nationale visie om 

verantwoordelijk bij te dragen tot het verbinden van brede sociale en 

politieke convergenties. Tegelijkertijd benadrukken we dat de rol van het 

beleid ontegensprekelijk moet aanwezig zijn en bovendien vooraan staan. 

 

 Wij boerenorganisaties die deze verklaring ondertekenen hebben voorstellen voor de 

Guatemalteekse samenleving en we drukken hierbij onze vaste en verantwoordelijke 

beslissing uit om ons aan te sluiten bij een nationale krachtinspanning om de crisis te boven te 

komen en onze nationale en agrarische feitelijkheid te hervormen. Dit voorstel moet er ons toe 

brengen ons op elkaar afstemmen over onze verschillen heen. 

 Wij doen een beroep op de hoogste vertegenwoordiging van de staat, op de privésector 

en op de georganiseerde civiele maatschappij om ons alles samen te engageren in een 

nationale en sociale samenvloeiing om de landbouw uit de achteruitstelling waaraan ze 

eeuwenlang ontworpen werd te lichten, waarbij we het verschil in aanpak van elk van ons, 

mannen en vrouwen van het binnenland in acht nemen. 

 

Comité campesino del Altiplano - CCDA 

Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch'orti' Nuevo DIA 

Comité de Unidad Campesina - CUC 

Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas - UVOC 

 

Broederlijk Delen werkt samen - waar mogelijk - met CUC en CODECA.  

Steungroep Solidair met Guatemala verleent jaarlijks een bescheiden financieel steuntje aan 

CUC en CODECA 

Guido De Schrijver   -  Steungroep 'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT Network  

en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités 
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