SOLIDAIR MET GUATEMALA
Langestraat, 6 – B-9300 Aalst - Bélgica
Tel.: 053/62 94 76
E-mail: guidods@skynet.be
Website: http://www.solidairguate.be/
Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - BE53 9795 4510 6053
Aalst, 29 maart 2021

Info Brief 191
◙ Guatemalteekse president niet welkom
Het Burgercollectief van Quetzaltenango heeft president Alejandro Giammattei
persona non grata verklaard, omdat hij naar hun mening een 'belabberd beleid gevoerd heeft
en de hele bevolking hulpeloos achtergelaten te midden van de gezondheids- en economische
crisis' die door covid-19 is veroorzaakt.
Het collectief, bestaande uit verschillende sociale organisaties in het departement,
lanceerde via het netwerk Twitter een reeks ontwerpen met het gezicht van president
Giammattei, waarin onder andere vraagtekens worden gezet bij het gebruik van de 1.500
miljoen Quetzales die bestemd zijn voor de aankoop van vaccins.
Een van de affiches verwijst ook naar het protest van inwoners tijdens een bezoek van
de president aan San Juan Comalapa. Daar
werd toen een bord geplaatst op de stoel die hij
zou bezetten tijdens een openbare activiteit
met de boodschap: "eleq'on" (dief in
Kaqchikel). De president annuleerde de
activiteit, maar de afbeelding ging viraal op
sociale netwerken en verscheen tegelijkertijd
in ten minste zes andere Maya-talen.
In een andere illustratie wordt
Giammattei bevraagd over zijn steun aan het
voorstel dat sommige evangelische kerken,
conservatieve groeperingen en congresleden
formuleerden over godsdienstvrijheid, de
verdediging van het leven en het gezin.
In een telefonisch interview verklaarde
Pilar Bagur, van het Burgercollectief van
Quetzaltenango, vanuit Xelajú dat de reeks
beelden die op de sociale netwerken van de
organisatie zijn gepubliceerd 'een onderdeel is
van de mening die wij hebben over de
president en de autoriteiten, omdat wij geen
transparantie zien in het gebruik van de
middelen of in de inspanningen die worden
gedaan om de pandemiecrisis aan te pakken.'

Voor Bagur is het meer dan een campagne, het is een perceptie die zich voegt bij de
ergernis van de bevolking van andere gebieden. 'Het is een gevoel dat uitgaat van de
bevolking, om onze afwijzing te tonen, onze ergernis, onze woede, omdat het niet eerlijk is dat
veel mensen geen toegang hebben tot onderwijs, tot justitie en dat de autoriteiten, die
verondersteld worden in die posities te zijn om hun werk te doen, zich toeleggen op diefstal,
plundering en het bevorderen van straffeloosheid en onrechtvaardigheid".
Prensa Comunitaria
◙ Internationale bijeenkomst van de Oscar Romero Comités
Die bijeenkomst was bedoeld om live bij te wonen vorig jaar 2020 in San Salvador ter
gelegenheid van de 40ste verjaardag van de moord op de aartsbisschop (24 maart 1980).
Niemand wist hoe het zou aflopen bij het opduiken van Covid-19. En zo werd vorig
jaar niets meer gepland. Dit jaar dan maar, echter weer niet live. Op 24 en 25 maart dezer
kwamen we digitaal bijeen telkens 4 uren lang. Het is ondoenbaar om in dit kort bestek
diepgaande inhoud weer te geven. Hier enkele gegevens
De eerste dag waren we met 63
deelnemers. Voorstelling van de
verslagen van een jaar werking van de
regio's:
Europa;
Noord-Amerika:
Canada, VS, Mexico; Centraal-Amerika;
de Caraïben; Zuid Amerika; Brazilië;
Australië.
Afsluiter van de avond (Europese
tijd): een sociale en geopolitieke
analyse op internationaal vlak door de
Mexicaanse journalist Carlos Fazio.
Tweede dag: 61 deelnemers bij
de aanvang. Opening met de herdenking
van een zestal invloedrijke personen in
het netwerk SICSAL die in de loop van
2020 overleden zijn. Waaronder de
Catalaanse bisschop Pedro Casaldáliga
van het diocees São Paulo Do Araguaia,
Mato Grosso, Brazilië.
Opdeling in werkgroepen met
als thema: 'Perspectieven
voor de
toekomt
vanuit
de
gegeven
omstandigheden en onze rol in het
internationaal initiatief CONVIDA-20.'
Voor het laatste uur voegde er
zich nog een tiental personen bij, leden
van CONVIDA-20, die niet aangesloten
zijn bij SICSAL - Internationaal. Een van hen, de vertegenwoordiger voor Pax Christi - Sectie
Latijns-Amerika modereerde de verslaggeving van de 9 commissies of werkgroepen.
'Solidair met Guatemala' is vertegenwoordigd in de Commissie 5: 'Inheemse en AfroAmerikaanse volkeren van Latijns-Amerika.'
Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' -Lidorganisatie van EU-LAT Network en van
Europees Netwerk Oscar Romero Comités

