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◙ Ex-militairen eisen uitbetaling van 120.000 Quetzales
Op 13 oktober om 7 uur 's ochtends waren verschillende wegen al op minstens 14
punten geblokkeerd door demonstranten. Ze kondigden drie dagen van protesten aan, die tot
het weekend zouden duren, als wetsvoorstel 5664 niet door het Congres zou worden
goedgekeurd. Het wetsdecreet zou militaire veteranen in staat stellen betalingen te ontvangen
voor diensten die zij tijdens het interne gewapende conflict bewezen,
'We zijn voorbereid, we hebben flessen benzine en lonten bij ons. We willen dat de
wet wordt aangenomen. De listige volksvertegenwoordigers kijken de andere kant op, maar
wij zijn verenigd in de 22 departementen, wij zijn onversaagde mannen van grut,' zei een van
hen.
De Kamers van Industrie, Landbouw, Bouwnijverheid (CACIF) en andere instanties
verwierpen de blokkades,
omdat zij een bedreiging
vormen voor het vrije
verkeer in het land en
'miljoenen
verliezen
veroorzaken, niet alleen
in de zakensector maar
ook in de zakken van alle
Guatemalteken.'
(foto: La Izquierda Diario)

Het is een oud zeer.
Nog maar eens in februari 2019 eisten ze van de regering van Jimmy Morales een
schadevergoeding van 85.000 Quetzales per persoon. En begin dit jaar gingen groepen
veteranen over tot blokkades. Einde maart werden ze ontvangen in het Congres.
Maar ook de beruchte Patrouilles voor Civiele Zelfverdediging (PAC) lieten het niet
over zich heen gaan. Ze werden opgericht door ex-generaal Efraín Ríos Montt. Algauw een
miljoen eenvoudige, meestal Maya's, jongeren en volwassenen werden goedschiks,
kwaadschiks ingelijfd als buffer tussen leger en gewapend verzet.

Tijdens de regering van Óscar Berger (2004-2008) werd het trustfonds 'Bossen en
water voor Concord' opgericht om de 544.620 leden van de ex-PAC strijdkrachten
schadeloos te stellen.
In 2019 bracht het toenmalige Ministerie voor Landbouw, Veeteelt en Voeding een
reeks begrotingsaanpassingen aan voor haast 43 miljoen Quetzales.
Destijds werd beloofd
dat iedereen zou worden
gecompenseerd met Q5.240
per jaar in ruil voor het
planten van 60 miljoen
bomen in drie jaar. Het
project werd uitgevoerd,
maar in de daaropvolgende
jaren waren er demonstraties
omdat niet iedereen betaald
werd.

(foto: Desinformémonos)
◙ Fernanda Hopenhaym heeft het gehaald
Begin juni ondertekenden we de oproep voor de kandidatuur van de Mexicaanse
Fernanda Hopenhaym als vertegenwoordiger van Latijns-Amerika en de Caraïben in de
'Werkgroep Bedrijfsleven en Mensenrechten van de VN.'
Na verscheidene maanden werk en besluitvorming koos de Raad voor de
Mensenrechten van de Verenigde Naties haar uit.
Op 13 oktober kregen we bericht dat ze het gehaald heeft.
Fernanda Hopenhaym is al 20 jaar een
erkende
feministe
en
verdedigster
van
mensenrechten,
economische,
sociale
en
milieurechten. De afgelopen 10 jaar heeft ze met
name gewerkt aan de plicht tot verantwoording van
bedrijven, financiële instellingen, transparantie, de
strijd tegen corruptie en tegen het overnemen van de
staat.
In die zin begeleidde zij organisatieprocessen
en de verdediging van de rechten van inheemse
gemeenschappen in Mexico en Latijns-Amerika. In
2013 trad zij toe tot de regionale nonprofitorganisatie
'Project
on
Organising,
Development, Education and Research' (PODER),
die gespecialiseerd is in het bevorderen van de
agenda voor bedrijfsleven en mensenrechten, en sinds 2018 is zij Co-Executive Director van
PODER.
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