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◙ Zaak Alta Verapaz en Bernardo Caal Xol
Peace Brigades International, lidorganisatie van EU-LAT Network, nodigt ons uit
om op 19 november deel te nemen aan een webinar-conferentie over vervolging en
criminalisering van inheemse verdedigers van de mensenrechten.
Tijdens dat debat zullen ondermeer het woord nemen: Edgar de León, de advocaat
die Bernardo verdedigt en Victoria Tauli-Corpuz, die tijdens haar mandaat van Speciale
Rapporteur voor de Mensenrechten van de VN Bernardo opzocht in de cel.
Voertaal: Spaans en Engels.
Om deel te nemen: 19 november - 14 uur op internet → https://bit.ly/FI_19nov

◙ Cycloon Eta teistert Guatemala
Begin november raasde cycloon Eta over het Caribische gebied en teisterde de
Centraal-Amerikaanse republieken om dan verder te gaan richting Mexico. Eta liet een paar
honderd doden of vermisten en duizenden slachtoffers achter in zeven Centraal-Amerikaanse
landen. Guatemala bleek er het ergste aan toe te zijn. Het dodenaantal liep daar dramatisch op
vanwege een aardverschuiving die het dorpje Quejá in de gemeente San Cristóbal Verapaz
integraal begroef. Daarbij werden de 150 inwoners bedolven.

Door
overstromingen
en
wegafsluitingen konden de
reddingsteams het dorp in het
begin niet bereiken. Daarnaast
zouden
144.502
mensen
getroffen zijn volgens cijfers
van
7
november.
De
instellingen die deel uitmaken
van het systeem van de
Nationale Coördinatie voor
Rampenbestrijding
(CONRED)
evacueerden
60.787 mensen uit hun huizen.
◙ Bisschop Arturo Lona overleden (op 31 oktober)
Luis Hernández Navarro schreef in het Mexicaanse weekblad La Jornada onder de
titel: 'Arturo Lona, veel meer dan de bisschop van de armen...' onder meer het volgende:
'Verbolgen
klopte
Arturo Lona op de deur van
het huis van de cacique van
Huejutla. Hij was in die tijd
de assistent van Don
Bartolomé
Carrasco,
bisschop van Tehuantepec
in het zuiden van Mexico
sinds 1963. De campagne
tegen hem groeide met de
dag, aangewakkerd door de
'heer van het mes en de
galg' van de Huasteca regio
in Hidalgo. Zijn leven was
in gevaar. Maar in plaats
van terug te deinzen, ging
hij het huis van zijn vijand
binnen, ging zitten en haalde een .45-kaliber pistool uit zijn soutane, dat hij op de tafel
plaatste.
'Ik kom in vrede, bastaard!' zei hij tegen de politiek-militaire leider. Verbaasd, besloot
de cacique om het kalm aan te doen. Ze zijn uiteindelijk overgegaan tot het drinken van een
glas rum. Jaren later, in andere regio's van het land, werden elf pogingen ondernomen om de
bisschop te vermoorden.
Arturo Lona was verbonden met het Internationale Netwerk van Oscar Romero
Comités (SICSAL). Zo ontmoetten we elkaar enkele malen op die internationale
bijeenkomsten. Hij schaarde zich niet expliciet naast de pastorale bezielers van het netwerk.
We zagen hem eerder als man van de actie.
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