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◙ Samenwerking met Latijns-Amerika en de Caraïben  
 

 We kwamen virtueel samen met de leden van het (Belgisch) Nationaal Platform voor 

Latijns-Amerika en Caraïben (PNALC) op 1 april 2021. 

 We mikken op een uitgebreide reünie ergens in november (in de hoop dat we het op 

een fysieke of semipersoonlijke manier kunnen organiseren.) 

 

 De titel luidt: 'Samenwerking met 

Latijns-Amerika en de Caraïben  in tijden 

van covid en post-Covid. En als ondertitel: 

'Schendingen van de grondrechten in 

Latijns-Amerika en de Caraïben.'   

 Het thema draait rond de gevolgen van 

covid-19 voor de mensenrechten in het 

continent, onder andere  inkrimping van de 

civiele ruimte, aanslagen op het milieu, 

misbruik van flexibiliteit op de arbeidsmarkt, 

illegale houtkap,...  

 We beogen een actieve dialoog en 

interactie met de Belgische autoriteiten (Buitenlandse Zaken, Directie-Generaal 

Ontwikkelingssamenwerking (DGD), Belgische Europarlementariërs)  over de strekking die 

heerst wat betreft mensenrechten en milieu in Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied (een 

uitgesproken verslechtering  kan worden waargenomen als gevolg van de covid-19-situatie). 

 Subdoelstelling: De Belgische autoriteiten kennen PNALC beter als een referentie 

inzake Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied op Belgisch niveau. 

 

 

◙ President Giammattei 

acteur in een cynisch 

schouwspel 

 Op 4 mei meldde de 

VRT dat de presidenten van 

Mexico en Guatemala 

"officiële excuses hebben 

aangeboden voor het onrecht 

dat de inheemse 

bevolkingsgroep de voorbije 

eeuwen is aangedaan. De 

verontschuldigingen worden 
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uitgesproken naar aanleiding van de 500e verjaardag van de Conquista, de Spaanse 

verovering van Mexico." 

 Geen geloofwaardige geste van president Giammattei. Half juli 2020 werd hij 'persona 

non grata' verklaard door een hele rits maya en volksorganisaties. En half maart dit jaar 

opnieuw door het Burgercollectief van de stad Quetzaltenango. Het beleid van de man wordt 

gekenmerkt door een bondgenootschap met 'los corruptos,' een groep 

volksvertegenwoordigers en magistraten (op hun beurt gelinkt aan misdaadkorpsen), die de 

staatsinstellingen helemaal proberen over te nemen. Twee onder hen, de gebroeders Gustavo 

en Felipe Alejos ,werden onlangs (26 april) door de VS gesanctioneerd, omdat ze de corruptie 

in het land bevorderen.                                (foto: FGER) 

◙ Laureaat van de Quetzal Prijs 2021 is bekend  

 Guatebelga vzw verleent voor de vijfde keer een Quetzal Prijs. Laureaat is AMDE 

van Santa Lucía Cotzumalguapa. De uitreiking zal plaats grijpen op 22 oktober. We komen er 

uitgebreid op terug in het tweemaandelijks infobulletin. 

◙ Schandaal over mogelijk bedrog bij aankoop vaccins 

 Een nieuw schandaal treft president Alejandro Giammattei, zijn regering en het 

Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Bijstand (Mspas). In de sociale netwerken van El 

Periódico werd informatie verspreid over het verlies van Q614,5 miljoen - ongeveer 80 

miljoen dollar - voor de aankoop van Russische Sputnik V vaccins. Dit is te wijten aan de 

mogelijke zwendel in de onderhandelingen die de regering heeft gevoerd met een 

tussenvennootschap, de Limited Liability Company "Human Vaccine".   

 Doctor Karin Slowin, 

((Sociale onderzoekster, 

gespecialiseerd in Openbare 

Gezondheidszorg)   stelde 

zich vragen bij het type 

onderhandeling via tussen- 

personen.  

'En waarom maakten zij 

gebruik van een intermediair 

bedrijf als de onder- 

handelingen alleen tussen 

regeringen en farmaceu- 

tische bedrijven of in dit 

geval, het Russische investeringsfonds, werden gevoerd?'                   (foto: Prensa Latina) 

 De ombudsman voor de mensenrechten, Jordán Rodas Andrade, eist dat Mspas en 

de regering alle documentatie voorleggen over de betaling van het geld voor de vaccins en de 

onderbouwing van de correcte aankoop ervan. 
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