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◙ Vrouwen laten het er niet bij
Op het Centrale Plein van de hoofdstad in de zonovergoten schaduw van het aloude
Presidentieel Paleis en de kathedraal kwamen honderden vrouwen op 24 januari samen om te
protesteren.
Net
tevoren
werden op één dag nog zes
vrouwen vermoord.
'Als ze er een raken, reageren
we allemaal. Als ze een
iemand doden, staan ze
allemaal op. We moeten de
stilte doorbreken. We moeten
zeggen dat we hier aanwezig
zijn,' zei Rosa Gallardo van
het Colectivo de Mujeres 8
de Marzo.
(foto: Agitación)

De Ombudsman voor de Mensenrechten (PDH), Jordán Rodas, woonde de actie bij.
'Er valt geen reactie van de regering te bespeuren. Het kan toch niet zijn dat ze onverschillig
is en deze brute realiteit de rug toekeert. Vrouwen voelen zich bedreigd," zei ze nog.
Zij riep president Alejandro Giammattei op een verklaring af te leggen over de laatste
moorden op vrouwen, alsook voor de twee jongeren die tijdens de demonstraties van
november 2020 een oog verloren.
42 vrouwen vermoord in 2021
Op 18 januari telde het Nationaal Instituut voor Forensische Wetenschappen (INACIF)
42 vrouwen die gedood werden door schotwonden, steekwonden en verstikking.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de drie weken van januari dit jaar 2.648
klachten ontvangen over geweld tegen vrouwen. Uit de statistieken blijkt dat 6 van de 10
slachtoffers volwassenen zijn, 2 kinderen en adolescenten, en 2 die niet gespecificeerd
werden.
Naderhand liet de regering dan toch van zich horen. Ze riep de bevolking op de
misdaden aan te klagen bij de instellingen.

◙ Film Los Retornados
‘Los Retornados’ is een professionele productie en kortfilm van de Belgische
filmmaker Pieter De Vos en Tessa Boeykens in co-creatie met de gemeenschap van Copal AA
La Esperanza.
Op 20 februari om 20h livestreamen ze de avant-première van 'Los Retornados'
vanuit De Roma, de mooiste filmzaal van het land.
Reserveer nu jouw plekje voor deze unieke documentaire + nabeschouwing op
www.losretornados.org
Hier kunnen jullie ook de trailer nog eens terugvinden: https://vimeo.com/504479967
en het Facebook evenement: https://fb.me/e/4hi6oYqio

◙ Afschuwelijke misdaad
Het 'Netwerk Jezuïeten voor Migranten in Centraal- en Noord-Amerika' eist een
onderzoek en gerechtigheid.
Op zaterdag 23 januari vond in Tamaulipas (Mexico) een nieuw bloedbad plaats
waarbij migranten het slachtoffer waren. In de gemeente Camargo werden twee uitgebrande
voertuigen gesignaleerd. Het ene met 4 en het andere met 15 verkoolde lichamen. Deze 19
lijken, neergeschoten en verbrand, blijken migranten uit Guatemala te zijn, hoewel het
Guatemalteekse Ministerie van Buitenlandse Zaken op 25 januari meedeelde dat het nog niet
mogelijk is de identiteit van de overledenen te bevestigen wegens de staat waarin de lichamen
zich bevinden en de diplomatieke en gerechtelijke procedure die nog niet uitgevoerd is.
Sinds zondag 24 januari heeft een groep familieleden uit de gemeenten Comitancillo,
Sipacapa en Catarina (departement San Marcos) de namen en gegevens bekend gemaakt
van de mensen die vermoord zouden zijn. Sommigen namen contact op met het Jezuïeten
Migranten Netwerk. De groep werd op maandag 25 januari ontvangen op het ministerie van
Buitenlandse Zaken voor een DNA-test.
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