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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
Aalst, 29 oktober 2021
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◙ Staat van beleg in El Estor
Het grondgebied van de Maya Q'eqchi wordt verwoest door mijnbouwbedrijven die
nikkel en andere mineralen winnen, ondanks de resoluties van het Grondwettelijk Hof, dat de
opschorting van de mijnbouwactiviteiten beval. Maar de bedrijven CGN-PRONICO en
MAYANIQUEL gingen gewoon door met de werkzaamheden. De vergunning voor de
mijnbouw en de opschorting dateert al van 2019, omdat er geen voorafgaande
volksraadpleging plaats
vond.
Desondanks
verkregen de bedrijven
op
illegale
wijze
vergunningen, zonder te
beschikken over alle
rapporten
in
zake
milieueffecten die bij
wet zijn voorgeschreven.
(foto: FGER)
De
inheemse
gemeenschappen
ondervinden dagelijks de
gevolgen. De gemeenschap van Chichipate sloot zich op 1 juli 2020 aan bij de wegblokkades en het belemmeren
van de doorgang van de vrachtwagens van MAYANIQUEL, die dagelijks binnen de grenzen
van de gemeente rondrijden om de mineralen naar de installaties van CGN-PRONICO te
vervoeren, om ze vervolgens over te brengen naar de haven van Santo Tomás de Castilla en
zo het vervoer naar het buitenland te voltooien.
De demonstranten verzetten zich tegen de uitbating van het mijnbouwproject Fénix.
De vergunning werd opgeschort sinds februari 2021, toen het ministerie van Energie en
Mijnen gevolg gaf aan een resolutie van het Grondwettelijk Hof van een jaar geleden.

Recent protesteerden andermaal leden van de inheemse gemeenschappen en dit
gedurende 21 dagen in een provisorisch kamp langs de weg.
Daarop tekende president Giammattei een decreet voor de staat van beleg in de
regio gedurende 30 dagen. Het werd aan het Congres voorgelegd. Een zitting greep plaats op
25 oktober. De partijen Winaq, Semilla en MLP (Beweging voor de Bevrijding van de
Volkeren) stemden tegen de maatregel. Met 85 stemmen voor, 25 tegen en 50 afwezigen
werd het decreet voor de inroeping van de staat van beleg goedgekeurd. Het decreet beperkt
een aantal grondwettelijke rechten, waaronder de vrijheid van
handelen, vergadering en
manifestaties,
wettige
aanhouding, het verhoor
van gedetineerden en het
bezit en dragen van
wapens. Ook wordt in El
Estor een avondklok
ingesteld tussen 6 uur 's
avonds en 6 uur 's
morgens.
(foto: Prensa Comunitaria)

Op de eerste dag van de staat van beleg werden zo'n 500 soldaten en 350
politiemensen ingezet. Ze baanden zich een weg, in vrachtwagens, patrouillewagens en zelfs
pantservoertuigen, door de straten van El Estor. Zij zegden dat de inzet voor de veiligheid
bedoeld is om vrachtwagens van de bedrijven vrij te laten passeren, ook al is de vergunning
geschorst. Sommige bewoners keken toe en probeerden hun normale leven te leiden.
Reacties
De ombudsman voor de
mensenrechten Jordán Rodas uitte
zijn
bezorgdheid
over
de
onderdrukking
van
inheemse
gemeenschappen door de politie en
zei dat de mijn 'illegaal' werkt.
Inheemse
leiders
en
burgemeesters uit Izabal en Alta
Verapaz marcheerden tegen de staat
van beleg. De vreedzame mars
vertrok vanaf het Centrale Plein in
de hoofdstad richting het Openbaar Ministerie. Ze werd ook gesteund door autoriteiten van
de 48 kantons van Totonicapán.
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