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◙ Digitale bijeenkomst van EU-LAT Network met leden van  EEAS 
 

 Op 11 mei greep een bijeenkomst plaats tussen leden van EU-LAT Network en enkele 

functionarissen van EEAS (Buitenlandse Zaken van de Europese Unie) rond Centraal-

Amerika en Mexico. Het hoofdthema draaide - hoe kan het anders - over hoe de respectieve 

regeringen omgaan met de situatie van de pandemie in hun land.  

 

 Voor Guatemala wist Jennifer Echeverría van de Permanente Delegatie van de 

Europese Unie in Guatemala het volgende te melden: 

 

 De genomen maatregelen werden als positief beschouwd, niettegenstaande de regering 

geen adequaat beleid voerde tegenover de crisis, in het bijzonder wat betreft de deportatie van  

de migranten. Er bestaat een grote afstand tussen het presidentschap en de lokale 

regeringsinstanties, waarbij het beleid in handen gelaten wordt van gemeenten en 

departementen. Zwakte van de instellingen. Problemen van bureaucratie. Vanuit de  

Permanente Delegatie van de Europese 

Unie is men aan het werken samen met 

de ministeries van Gezondheidszorg en 

Landbouw. In coördinatie met de lokale 

kantoren van de Verenigde Naties. En er 

wordt verder toezicht gehouden vanuit 

de 'Grupo Filtro' (In 2008 gesticht door 

de Europese Unie) op de situatie van de 

verdedigers van de mensenrechten.   

  
(Bijeenkomst van leden van Grupo Filtro 

met de ombudsman voor de Mensenrechten 

Jordán Rodas Andrade)     

 

 

 

◙ Steun van Solidair met Guatemala voor Elcker-ik Antwerpen,  

 

 Een maand geleden kregen Elcker-Ik en zeven andere organisaties het bericht van 

minister van cultuur Jan Jambon om een hen toegekende subsidie te schrappen. Dat leidde tot 

grote onrust. Tijdens de bespreking van 30 april 2020 in de Commissie Cultuur van het 

Vlaamse Parlement verklaarde de minister dat deze beslissing ‘on hold’ werd gezet.  

 

 Die ommezwaai is er enkel kunnen komen dank zij de publieke verontwaardiging en 

de massale steun die Elker-ik kreeg: meer dan 1000 Facebookreacties, tientallen organisaties, 
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een hele reeks personaliteiten en bekende namen, tal van Vlaamse Parlementsleden en 

politici, … de steun voor Elcker-Ik was massaal en spontaan. 

 

 De volgende stap was - in overleg met de minister - op zoek te gaan naar een 

structurele erkenning voor de organisatie. Daarvoor riep Elcker-ik opnieuw op tot steun. 

We ondertekenden met de steungroep de oproep. 

 

◙ Een virus kent geen grenzen. Solidariteit gelukkig ook niet. 

11-Nationaal deed een oproep. 'Solidair met Guatemala' en Guatebelga ondertekenden 

naast vele anderen het statement.  

Het coronavirus dreigt voor miljoenen mensen wereldwijd, en in het bijzonder in het Zuiden, 

de fatale klap te worden in een opeenstapeling van crises. We kunnen dit niet laten 

gebeuren. Bijna 200 Belgische organisaties en initiatieven dringen aan op duurzame 

oplossingen gebaseerd op solidariteit en schreven een gemeenschappelijk statement. 

◙  In Corona-tijden 

  

De pest zonder kruis - Vicente Zito Lema 

 

Argentijnse journalist en dichter (° Buenos Aires 1939)  (Zijn laatste gedicht) 

 

Hoe kwam het dat het bedenken van de dood, het ondenkbare 

zich omzette in het dominante denken  

van ons zijn in onze dagen…? 

 

Hoe kwam het dat praten over het leven nauwelijks vlees werd 

in de trieste voorstad van het discours 

van de droefheid en de dood? 

 

Of zou het dat de pest niet enkel om dood ging 

maar een sterke oproep was 

een aankondiging luidkeels vanuit de bergen, 

een vlaag van voorspoedige sterren, 

een zegehymne die de steekvlam van pijn overstijgt 

en het kruis zalig verklaart niet van het lijden, niet van de kruisiging, 

maar een uitdaging tot onze wederopstanding in het menselijke, 

in wat vergeten wordt en genegeerd door zwakheid, 

in wat ondanks alles ons doet herinneren en ons uitdaagt…? 

 

Het is ons als menselijk zijn alleen gegeven het levende te bedenken 

Opdat het leven verdient geleefd te worden 

Onder een hemel zonder maskers… 

 

(vertaling: gds) 

 

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' 

Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités 
(In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy van 25 mei 2018: indien u deze INFO BIEF niet verder wenst te 

ontvangen, stuur dan een e-mail naar guidods@skynet.be)   

https://www.11.be/component/zoo/item/solidariteitkentgeengrenzen#ondertekenaars

