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Albert Einstein
Aalst, 3 noember 2021

Info Brief 221
◙ Politie doet inval in woningen van journalist en inheemse leiders in El Estor
Politie, militairen en het Openbaar Ministerie begeleidden op
26 oktober razzia's in El Estor, Izabal en deden negen invallen. Zoals
gewoonlijk gaven ook nu de autoriteiten te kennen dat zij op zoek
waren naar wapens en drugs, ditmaal in het huis van een journalist en
van inheemse leiders.
De inval van politie en leger, gesteund door het decreet van de
staat van beleg, gebeurde nadat het lokale verzet er twintig dagen van
blokkades tegen de winning van nikkel door het mijnbouwbedrijf
Solway Investment Group had opzitten.
Journalist Juan Bautista Xol, correspondent van Prensa
Comunitaria, werd daarbij in zijn woning gearresteerd. Hij verrichtte journalistiek werk
tijdens het hele inheemse protest.
Jackson Shaa, de secretaris van de Groep voor
Ontwikkeling van de Gemeenschap Narasha, stelde bij de
Verenigde Naties de staat van beleg tegen de Q'eqchi-volkeren
aan de kaak, alsmede het buitensporige gebruik van geweld in de
regio tegen degenen die hun rechten verdedigen tegen het
mijnbouwproject van de Guatemalteekse Nikkelmaatschappij
(CGN), een dochteronderneming van de Zwitserse onderneming
Soway Investment Group, met Russisch kapitaal.
De 'Narasha Community Group' komt op voor de rechten
van het milieu en de inheemse bevolking in Olkaria, Kenia.
Narasha Community Group streeft naar de bescherming van de
rechten van gemarginaliseerde gemeenschappen met het oog op
de exploratie en ontwikkeling van energie.
(foto: Resumen latinoamericano)

Edgar Stuardo Batres Vides van de Winaq-partij fulmineerde tegen 'el estado de
excepción, el estado de calamidad y el estado de sitio' (de 'uitzonderingsstatus, de staat van
calamiteiten, de staat van beleg. Hij vroeg zich af of al die staten iets opgeleverd hebben.

Wél gaat er iets mis in de manier van regeren, in het
openbaar bestuur. De staat van beleg is de geschiedenis van
dit land. Smalend had hij het verder over de militaire
woordvoerder die verwees naar 'het glorieuze leger van de
natie' dat 500 militairen stuurde om de bevolking te
beschermen.
Er zij aan herinnerd dat de ontginning van de mijn in
El Estor reeds in 1970 begon onder toenmalige president
Arana Osorio, door wie de ontginningsactiviteiten werden
goedgekeurd. Intussen werden
verschillende moorden
gepleegd vanwege de aanwezigheid van de mijn. Ondermeer
een lid van het Congres, Luis Mijangos López, die zich tegen
de mijn verzette en in een rolstoel zat, werd in de rug aangevallen en vermoord. De mijn is
momenteel in handen van Zwitsers, Canadees en Russisch kapitaal.
Daarom roepen wij de vakbonden, sociale organisaties en milieu- bewegingen op
in Zwitserland, Canada en Rusland om bij hun regeringen tussenbeide te komen.
◙ 'Fait Seeds' gesteund door Dworp
Paul Mariën, bezieler van de Vriendenkring Pater Briers in Dworp is lid van de
steungroep 'Solidair met Guatemala.' Hij informeert het volgende:
'Het weekend van 9 en 10 oktober 2021 was opmerkelijk voor de Vriendenkring Pater
Briers omdat wij, na een 'coronapauze,' opnieuw konden aanknopen met een meer dan drie
decennia lange traditie in Dworp, de organisatie van haar jaarlijks 'Mossel- en haantjesfestijn'
ten voordele van haar humanitaire projecten in Guatemala.
Wij hebben ons nieuw
project 'De kinderen van de
vuilnisbelten' genoemd, omdat de
werking van de organisatie Faith
Seeds gericht is op de kinderen en
hun ouders die de vuilnisbelten in
Quetzaltenango afschuimen, op
zoek naar 'herbruikbare' spullen,
die zij dan kunnen verkopen om
in hun levensonderhoud te
voorzien. Faith Seeds biedt de
kinderen, onder meer, onderwijs
en voeding aan, op grond van de
overtuiging dat vooral onderwijs van cruciaal belang is voor hun toekomst. Hun
toekomstdroom mag niet beperkt blijven tot, bijvoorbeeld, het besturen van een vuilniswagen.
De website www.faithseedsguatemala.org is zeer interessant. Zo bevat hij, onder meer
een videoboodschap van projectleidster mevrouw Muñoz, met ondertiteling in het Engels.
Bovendien, beelden zeggen zoveel meer dan woorden.'
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