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◙ Latijns-Amerikaanse landen vergaderen met de Inter-Amerikaanse Commissie en de
Verenigde Naties
Op woensdag 28 september werd in het kader van de 48e zitting van de
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een eerste virtuele bijeenkomst gehouden over
"Criminalisering van mensenrechtenverdedigers in de context van mijnindustrie."
Diverse organisaties uit Latijns-Amerika namen eraan deel, met name uit Mexico,
Honduras, Venezuela, Brazilië, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala en Peru, en de
Rapporteurs over de situatie van mensenrechtenverdedigers van de Inter-Amerikaanse
Commissie voor de rechten van de mens en van de Verenigde Naties.
Rechter Erika Aifán van de Guatemalteekse Vereniging van Rechters voor
Integriteit ging in op het patroon van criminalisering tegen ambtenaren van justitie als
vergelding voor hun taken op het gebied van de bescherming van de mensenrechten en de
bestrijding van corruptie en straffeloosheid. Zij benadrukte dat de bedreigingen, pesterijen,
lastercampagnes en processen
van criminalisering waarmee
zij te maken krijgen, het leven
en de integriteit van rechters,
belast met zaken met een grote
impact, in gevaar brengen.
Maar
ook
de
onafhankelijkheid van de
rechterlijke
macht
wordt
geschaad.
Tegen haar in het
bijzonder zijn tot op heden
ongeveer 150 ongegronde
strafrechtelijke en administratieve klachten opgeteld.
(foto: soy502)

◙ Onze deelneming met CODECA en de familie van het slachtoffer
Bij het vernemen van de moord (20 september) op Ramón López Jiménez stuurden we
een bericht om ons medeleven te betuigen met de boerenorganisatie CODECA.

We kregen meteen een antwoord:
'Hartelijk dank voor de brief. We zullen
uw bericht op de coördinatievergadering
van CODECA meedelen en ook aan de
familie van de vermoorde compañero.
Vriendelijke groeten. Leiria Vay'
Er kwamen ook enkele giften aan
van Info Brief lezers. Tegen het einde van
het jaar sturen we vanuit de steungroep de
bijdragen samen met een aanvullend
bedrag op naar Codeca in Guatemala.

◙ Vreedzaam Q'eqchi' verzet om respect voor hun recht op raadpleging te eisen
Op 4 oktober besloot de Raad van de inheemse Maya Q'eqchi' van El Estor, Izabal,
een vreedzaam verzet te organiseren. Een permanente sit-in bij de afslag van El Estor naar
Río Dulce, in de buurt van Barrio Sinahí, en een andere bij de afslag naar Panzós in het
naburige departement Alta Verapaz.
De aanleiding van deze
actie is het gebrek aan respect
aangaande hun recht op
raadpleging, een recht dat in
2019 door het Grondwettelijk
Hof werd bekrachtigd, voor het
mijnbouwproject Fénix van de
Compañía Guatemalteca de
Níquel, CGN en het Russische
bedrijf Solway.
Deze
ondernemingen
hebben sinds 2005 geen
mijnbouwvergunning meer.
Tevens verwerpen zij de manipulatie door de regering van het proces van de
raadpleging, met name door het Ministerie van Energie en Mijnbouw (MEM).
In de omgeving van de verzetshaarden werd de mobilisatie van radiopatrouilles en
politieagenten uit Izabal en andere departementen geconstateerd.
De protesterenden doen een vreedzame oproep aan de volkeren om hun recht op
voorafgaande, vrije en geïnformeerde raadpleging te doen gelden, overeenkomstig het
Akkoord 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie, dat door de staat Guatemala werd
geratificeerd.
(Bron: Prensa Comunitaria)
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