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◙ Alianza Global Convida20 

 Op  2 december ging de tweede Algemene (digitale) Bijeenkomst door van de dit jaar 

opgerichte Globale Alliantie Convida20 met het oog op de postCovid19 periode. Drijvende 

kracht achter dit initiatief is het Internationaal Netwerk van Oscar Romero Comités  

(SICSAL). Er werden 9 werkcommissie in het leven geroepen. 

 

* Buitenlandse schuldenlast: 

Betalen? Uitstel? 

* Universeel basisinkomen, een 

eis van sociale gerechtigheid 

* Klimaatopwarming en zorg 

voor ons Gemeenschappelijk 

Huis 

* Patriarchaat: vrouwen, 

gelijkheid en geweldpleging 

* Inheemse en Afro-

Amerikaanse volkeren: 

identiteit, hun rechten en hun 

strijd 

* Migratie: oorzaken, gevolgen, 

hun rechten  

* Vredesopbouw en vreedzaam 

handelen, militarisering,... 

* Moderne technologieën: macht 

van de media en geopolitiek… 

* Grond, werk, dak en 

transparantie (de 4 T's = Tierra, 

Trabajo, Techo y  

Trascendencia) 

  

 Steungroep 'Solidair met 

Guatemala' sloot zich aan bij 

werkcommissie 5 (Inheemse en 

Afro-Amerikaanse volkeren: 

identiteit, hun rechten en hun 

strijd), onder meer met het oog 

op de solidariteit met de 

verdedigers van de mensenrechten in Guatemala en concreet om de zaak van Bernardo 

Caal Xol op de agenda te zetten. 
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 Een greep uit het programma 
 

* De analyse van de huidige situatie van het Latijns-Amerikaanse continent door  Javier 

Giraldo S.J., mensenrechtenverdediger, socioloog, begeleider van basis- gemeenschappen, 

secretaris van het Permanent Volkstribunaal en verbonden aan de 'Convida Global 

Alliance20.'  

 'Zoals we bezig zijn, zo kunnen we niet verder gaan.'  

Na de dictaturen van de jaren '80 daagde een beperkte democratie op naast het neoliberalisme 

en de globalisatie. Maar ook volksorganisaties; en ook perspectieven door het opstaan van 

meer sociale regeringen in verschillende landen. Maar de laatste decennia werden die 

progressieve regeringen omvergeworpen. Reden? De diepe wortels van het systeem, onrecht, 

geweld, grondbezit, enz... werden niet aangeraakt. We blijven als slaven afhankelijk van de 

machtige landen. En van de media, de propaganda en de informatie die ons bewustzijn 

domesticeert. We zijn geen zelfbeschikkende landen. 

 

 * Daarna kwamen de negen commissies aan de beurt met een kort verslag over de 

werking. Zichtbaarheid geven aan inheemsen, migranten, vrouwen, mensen- 

rechtenverdedigers  is een belangrijke uitdaging.  

 Over de buitenlandse schuld, die onbetaalbaar is. Opschorting is noodzakelijk. 

Accountantsonderzoek en controle op de wettelijkheid van de schuldeisen zijn vereist.  

 

 Over het patriarchaat en de geweldpleging tegen vrouwen. Gezichten van vrouwen: 

vermoord, overleden of strijdend tot op vandaag. Onder andere uit Guatemala Raquel 

Saravia van de congregatie van de Heilige Familie en Julia Esquivel, protestantse 

theologe, beiden overleden. 

 Over de vernietigende mijnbouw. Over de verdrukking en de strijd van de inheemse en 

Afro-Amerikaanse volkeren. Over het klimaat en het milieu. Over de tragedie van de migratie 

(40.000 verdronken in 10 jaar tijd op weg naar Europa). En wat met 5G? 
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