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WE GELOVEN IN CONAVIGUA
Op 25 oktober stapten verschillende organisaties en vertegenwoordigers van inheemse
volkeren op door Guatemala-Stad ter ondersteuning van het verzet van de Q’eqchi’-bevolking in El Estor, Izabal. Conavigua was erbij.
Een journaliste van de vrouwenbeweging La Cuerda interviewde Rosalina Tuyuc, de voorzitster van Conavigua.
Wat was de boodschap?

Rosalina Tuyuc: “Het is heel belangrijk dat wij ons verenigen om te voorkomen
dat de rechten van inheemse volkeren op landbouwgrond, het grondgebied en de natuurlijke hulpbronnen nog langer geschonden worden. Wij moeten ons houden aan wat in de
grondwet vastgelegd is, namelijk het recht om zich te organiseren, om zich te verzetten en
om te verdedigen wat aan het volk toebehoort. We hebben altijd moeder aarde, water en
bossen verdedigd. Dit zijn middelen voor het leven en niet voor commercie en bedrijven.
Maar er zijn altijd regeringen die dit zien als een manier om meer rijkdom te vergaren
boven de hoofden van de inheemse volkeren.
De mars van verschillende sectoren en volkeren had tot doel onze solidariteit te betuigen, de broeders en zusters van de Q’eqchi’ in El Estor een hart onder de riem te
steken, maar ook de houding van de regering te veroordelen door de aanwezigheid
van het leger en de politie om de gemeenschappen te onderdrukken. In El Estor
wordt er een diepgaande strijd geleverd om de goederen van moeder aarde, die ook
goederen voor het leven zijn, te blijven beschermen.”
STORTINGEN: MET FISCAAL ATTEST
IBAN: BE82 0000 9019 7468
Met de mededeling: 02.502.001: A.E.N.A.M.-Gua
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EDITORIAAL
Het lijkt een sprookje.
Niet zo verwonderlijk in een land dat de Nobelprijs voor de Literatuur
1967 baarde.
Auteur Miguel Angel Asturias wentelde zich in magisch realisme
Het begon een paar maanden geleden. Procureur Juan Francisco
Sandoval stond nog aan het hoofd van het Speciale Parket tegen de straffeloosheid (FECI). Hij werd door het hoofd van het Openbaar Ministerie ontslagen,
omdat hij te dicht op het corrupte vel van president Giammattei zat. Daarop nam
hij uit veiligheid de wijk naar de Verenigde Staten. Daar deed hij zijn verhaal dat
opgetekend werd en gepubliceerd door The New York Times. Juan Francisco
vertelt hoe hij een kerel over de vloer kreeg om hem een geheim te verklappen.
De man meldde zich op 23 juni 2021 in zijn kantoor. Hij bleek een beveiligingsagent te zijn die in april 2021 ingehuurd werd om zijn diensten te verlenen aan
een buitenlandse persoon. De man bevestigde dat de persoon die hij beveiligde
een Russische onderdaan was, vergezeld van twee begeleiders en een arts.
Het begeleidende gezelschap was gelinkt aan Alberto Alvarado Oliva, een ambtenaar die op het Ministerie van Communicatie werkte. Van de andere betrokkenen kende de getuige alleen de voornamen of roepnamen of schuilnamen.
Hij verklaarde aan procureur Juan Francisco Sandoval dat aan hem en andere
collega’s in de nacht van 29 april 2021 gevraagd werd om zich te begeven naar
de ondergrondse parking van een winkelcentrum in zone 10. Daar stonden drie
voertuigen vertrekkensklaar.
De betrokkenen namen plaats in één van de wagens en de getuige samen met andere opgetrommelde collega’s verdeelden zich over de twee overige
vehikels. Volgens de getuige zei een zekere Julian (Yulian) tegen de begeleiders
dat ze een pakje uit een andere wagen moesten halen die in de ondergrondse
parking van het winkelcentrum stond.
“Het pakje was een tapijt dat ingepakt
was als een geschenkdoos en er zat een
rood lint omheen gebonden. Toen ik het
genoemde pakket samen met een andere persoon inlaadde, kon ik vaststellen
dat het in pakjes gewikkelde tapijt contant geld bevatte,” verklaarde de getuige
met zekerheid aan Procureur Juan Francisco Sandoval.
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Hij beschreef verder dat Alberto Alvarado Oliva hen opdroeg om naar
het huis van president Alejandro Giammattei te gaan. Hij herinnerde eraan dat
zij een kolonie in zone 15 binnenreden en zich realiseerden dat het dezelfde
woonwijk was waar de voormalige president Otto Pérez Molina woonde..
‘“We parkeerden voor een huis, en toen we voor het huis stonden,
beval Alberto Alvarado Oliva dat niemand mocht uitstappen. Enkele ogenblikken later stapten Julian, Alberto Alvarado, de twee Russische veiligheidsagenten en wijzelf uit de voertuigen. Op dat moment vroeg Julian aan Alberto
Alvarado of hij er zeker van was dat dit het huis was. Alberto Alvarado antwoordde hem: ja, anders zou ik je niet gebracht hebben.”
Twee gewapende veiligheidsagenten openden de deur van de woning. Julian en Alvarado gaven opdracht het pakje met het geld eruit te halen,
deponeerden het bij de ingang van het huis en keerden terug naar de auto’s.
“Alleen de Rus, Julian, Alberto Alvarado en de andere persoon die ik niet
anderhalf tot twee uur,” zei de getuige.
Hij verzekerde ook nog gehoord te hebben dat Julian bij het verlaten
plaats bij de zeehaven.”
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Guido De Schrijver

Een sprookje? Althans voer voor de cartoonisten van de geschreven
pers en onderwerp van de satire van de publieke opinie: het ‘magische
tapijt.’
Verder geen sprookje, maar brute realiteit.
Of hoe de geschiedenis zich herhaalt en Guatemalteekse presidenten zich
keer op keer rijkelijk laten omkopen. In dit geval door Russische managers
of agenten. In het nikkelbedrijf in El Estor, dat in handen is van de Solway
wat Russen rond.
Het presidentiële Secretariaat voor Sociale Communicatie legde prompt een
verklaring af waarin het bevestigt dat de president de bewering in de publicatie van de New York Times, waar de getuigenis uitlekte, afwijst.
‘“De president van de Republiek Guatemala, Alejandro Giammattei, verwerpt
categorisch de bewering dat Russische burgers geld aan zijn huis zouden
hebben geleverd in ruil voor
een vergunning.”
Verder verzekert het presidentiële Secretariaat: “De
enige kennis waarover wij
beschikken met betrekking
tot deze aantijgingen zijn de
verklaringen, zonder bewijs,
die een voormalig procureur
van het Speciale Parket tegen de straffeloosheid (FECI)
Het is vermeldenswaard dat
de beschuldigingen naarmate de weken verstrijken voortdurend gewijzigd
de publicaties te analyseren die in de media verschijnen.”
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KERKWERK
Padre Victor Ruano vertegenwoordigt het bisdom
Jutiapa. Hij is columnist en
een constante op Twitter,
waar hij berichten schrijft
die verband houden met
de politiek in het land.

Hij uitte onderandere openlijk kritiek op het Hooggerechtshof en gaf aan dat
dat strategieën aanwendt tegen rechter Érika Aifán. Rechter Aifán dagvaardde onlangs de Guatemalteekse staat wegens “ernstige bedreigingen van haar
rechterlijke onafhankelijkheid en persoonlijke veiligheid vanuit machtige kringen, zelfs vanuit de rechterlijke macht”, aldus een verklaring van 7 september.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in El Estor en het van kracht worden
van de staat van beleg daar trok hij opnieuw ten strijde. Movimiento GT is een
Guatemalteeks youtubekanaal dat de verschillende interne kwesties op een
onderhoudende en begrijpelijke manier samenbrengt. Op dat kanaal uitte de
Guatemalteekse priester scherpe kritiek op het regime van president Alejandro Giammattei.
‘Het Maya-Q’eqch’i volk in El Estor, Izabal, wordt onderworpen aan de repressie door het Giammattei-regime tegen de verarmde gemeenschappen
die vreedzaam verzet plegen als uitdrukking van hun waardigheid bij de verdediging van hun grondgebied.”
(…)
manifesteert in de mijnindustrieën van metalen en de beruchte plundering
door transnationale ondernemingen, zoals de monocultuur van palmolie. Die
slokt uitgestrekte delen van het nationale grondgebied op en drijft de gemeenschappen in het nauw. Hetzelfde geldt voor de hydro-elektrische centrales die
geen enkel voordeel opleveren voor de dorpen en de gemeenschappen...”
(gds)
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EEN NIEUWE KARAVAAN
Terwijl hier in Europa heel wat te doen is rond de problematiek
van de migratie, vergeten we dat die tragedie zich ook voordoet aan de andere kant van de oceaan.
Opnieuw heeft zich een karavaan van ongeveer 6000 mensen, voornamelijk
op 23 oktober uit de Mexicaanse stad Tapachula, net over de grens met Guatemala, waar ze - opgepakt op elkaar - vastzaten. Hun doel: de Mexicaanse
hoofdstad. Alhoewel het mogelijk is dat zij de Verenigde Staten proberen te
bereiken. Onder hen 60 zwangere vrouwen en meer dan 1.000 kinderen.
laatste maanden Tapachula zijn binnengedrongen, op de vlucht voor armoetoriteiten in de regio geen ‘papieren’. Daardoor kunnen ze zich niet legaal in
Mexico vestigen, er ook niet werken of zich verplaatsen.
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Vergezeld van Mexicaanse mensenrechtenactivisten trachten zij de Mexicaanse hoofdstad te bereiken om daar het Nationaal Instituut voor Migratie
te verzoeken hun situatie te regulariseren en hun documenten te verstrekken
die hen in staat zouden stellen om te werken en zich vrij te bewegen. Toen
zij Tapachula verlieten, moesten zij doorheen verschillende politiehekken breken die hen verhinderden verder te gaan.
De karavanen begonnen in 2018. Volgens de statistieken zijn 29% van de
Centraal-Amerikaanse migranten het slachtoffer van fysiek, psychologisch of
en meisjes krijgen te maken met seksueel geweld. Ontvoeringen en verdwijningen zijn schering en inslag.

De meeste karavanen vertrokken uit Honduras en werden onderweg aangedikt vanuit de omringende landen op weg naar de Verenigde Staten. Honduras is een land dat gedomineerd wordt door een oligarchische elite van
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Daardoor hebben miljoenen geen kans op een waardig leven. Acht op de
tien mensen leven onder de armoedegrens, gevangen tussen onveiligheid en
is het niet te verwonderen dat ze emigreren.
De geldelijke transfers die migranten vanuit de Verenigde Staten naar hun
familie sturen, vertegenwoordigen een vijfde van het bruto nationaal inkomen
in Honduras en een tiende in Guatemala en Nicaragua.
De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zette de regeringen van
Mexico en Guatemala onder druk. Als zij de stroom migranten niet onder
controle hielden, zou hij tarieven opleggen op hun producten.

Hun basis exporteconomie wordt grotendeels in stand gehouden door de handel met de Verenigde Staten. Een aantal overeenkomsten tot samenwerking
inzake migratie is het resultaat. Uiteindelijk leidt dit tot meer militarisering,
aanhoudingen en deportaties. De VS kunnen asielzoekers uit El Salvador,
Honduras en andere nationaliteiten het land uitzetten en ze terugsturen naar
Mexico of Guatemala. Daar moeten ze dan maar asiel aanvragen of terugkeren naar hun land van herkomst.
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meer dan 1,7 miljoen migranten aangehouden aan de grens tussen de VS en
Mexico, het hoogste aantal ooit geregistreerd.

Het bisschoppelijke secretariaat voor Centraal-Amerika, een instantie van de katholieke bisschoppen in de regio, riep de regeringen van Guatemala en Mexico op om het “recht op migratie
te eerbiedigen en niet iedereen af te wijzen die internationale bescherming behoeft.

Pak de onderliggende oorzaken van migratie aan en niet
de weerloze migranten,”
Internationale Vredesbrigades (PBI) in Guatemala
PBI werkt in Guatemala sinds 1983. Na de vredesakkoorden van 1996 werd
het project tijdelijk opgeschort, maar na herhaaldelijke verzoeken voor begeleiding weer geopend in 2003. PBI begeleidt sociale organisaties en personen
die bedreigd zijn vanwege hun werk voor de verdediging en bevordering van
de mensenrechten.
rond grond en de verdediging van het grondgebied.
het Advocatenkantoor voor de Mensenrechten (BDH) naar een hoorzitting,
waarbij het proces tegen de ex-kaibil José Mardoqueo Ortega werd voortgezet,
beschuldigd van moord en misdaden tegen de menselijkheid in het bloedbad
van Las Dos Erres,
gepleegd door het
Guatemalteekse leger
in 1982, tijdens de regering van genocidair
Efraín Ríos Montt.
(gds)
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POEZIE
Auteur José Luis de León Díaz
werd geboren op 19 augustus 1939
in San Juan del Obispo. Hij schreef
onder de naam Luis de Lión.

Eén van de vrienden van Luis de Lión
was studentenleider Oliverio Castañeda
de León. Eind jaren zeventig werkte Luis
aan de universiteit San Carlos, waar hij de
studentenleider ontmoette. Op 19 oktober
1978 dreigde het ‘anticommunistische geheime leger’ 39 studenten en vakbondsleden te vermoorden. Oliverio was één van
hen. Die misdadige operatie heette ‘De
jacht op het hert’. Op 20 oktober 1978
werd Oliverio vermoord nadat hij zijn laatste toespraak gehouden had.

In de nasleep schreef Luis de Lión het gedicht hiernaast.
Luis zelf werd op 15 mei 1984 ontvoerd door leden van de inlichtingendienst
van het Guatemalteekse leger.
Daarna ‘verdween’ hij.
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Wat betreft het hert en zijn jagers
Zoveel mes om een bloem af te snijden
Zoveel kogel om een vlag te doorboren
Zoveel vuur om een boek te verbranden
zoveel schoen om de dauw te verpletteren
zoveel lawaai om een stem te verstommen
zoveel jagers om een hert op te jagen
zoveel lafaard tegen een heldhaftige
zoveel soldaat om een kind te fusilleren.
(vertaling Gds)n
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UITREIKING QUETZALPRIJS 2021
Er kwam veel voorbereidend werk aan te pas. Maar uiteindelijk was het
dan zover. Op donderdag 21 oktober, de dag voor de moord op Ward
Capiau in Guatemala, werd de Quetzalprijs 2021 door Guatebelga vzw
uitgereikt aan Maria de los Angeles Loch.
Dat gebeurde in de hogeschool VIVES te Kortrijk. Daar studeerden
Serge Berten en Ward Capiau in voorbereiding op hun afreis naar Guatemala.
Maria de los Angeles vertegenwoordigde de Vereniging Herinnering, Waardigheid en Hoop (AMDE) van Santa Lucía Cotzumalguapa.
De organisatie houdt de herinnering warm aan alle slachtoffers van de strijd
en ijvert voor eerherstel van alle mensen die hun leven hebben gegeven voor
een menswaardig leven voor alle inwoners. Eén van de slachtoffers was Walter Voordeckers (12 mei 1980).
In de voormiddag van die heuglijke donderdag werden we met open armen ontvangen in het huis van de missionarissen van Scheut (CICM),
waartoe Walter Voordeckers, Serge Berten en Ward Capiau behoorden.
En waar Serge en Ward gedurende drie jaar logeerden tijdens hun studies aan de Hogeschool VIVES (toen IPSOC genaamd).
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UITREIKING IN VIVES
Dagen, weken van voorbereiding en
afspraken met Veerle Decocker, directeur studiegebied sociaal-agogisch
werk in VIVES. Op de dag zelf stond zij
op de bres om de verschillende stappen
in goede banen te leiden, ontvangst,
ons wegwijs maken in het labyrint van
gangen en kamers, het ter beschikking
stellen van de verschillende ruimten en
van de grote zaal met de nodige digidie avond de spits af en sprak het welkomstwoord uit.

Patricia Verbauwheede van Broederlijk Delen leidde de verschillende inhouhet 40 jaar geleden was dat Ward Capiau vermoord werd. Broederlijk Delen
werkt met een tiental Guatemalteekse
partners. Verderop in het programma
konden we een geprojecteerde getuigenis beluisteren van Karin Swagemakers,
de coöperante van Broederlijk Delen in
atie ginder in het land. Het plaatje klonk
niet fraai, nu onderandere het rechtssysteem ginder stap voor stap uitgehold
werd.
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Johan Capiau, broer van Ward, las een
boodschap voor die Jan Vandeveire had
doorgestuurd vanuit Guatemala.
Een fragment.
“Ward had kunnen opteren voor een comfortabel leven, maar in plaats daarvan koos
hij een hard en levensgevaarlijk bestaan,
omdat hij zich wou inzetten voor de armen
in Guatemala, aan wie net zo’n leven beschoren was. Hij maakte die keuze alsof
het de meest vanzelfsprekende van de wereld was. Wat Ward overkwam is onlosmakelijk verbonden met het lot van het volk:
“Ik weet dat ik hier gevaar loop, maar wat
is mijn zekerheid in vergelijking met wat de
bevolking doormaakt? Als ik verder wil met de bevolking stel ik mij bloot aan
het lot van de bevolking, schreef Ward in zijn laatste brief aan zijn familie in
België.
Vandaag moeten we blijven kiezen, om het even waar we leven, voor de
opbouw van een andere wereld, waartoe hij met zijn leven en dood heeft
bijgedragen.”
In een indrukwekkend getuigenis schetste Erik
Meeus hoe hij en partner Nora Bertels de laatsten waren van de bekenden die Ward ontmoetten
voor hij vermoord werd.
‘Op een afgesproken plaats en uur werden we
opgepikt door een auto met donkere ruiten, we
kregen een blinddoek om en moesten neerliggen op de achterbank. Er werden eindeloos
toertjes gereden zodat we ons niet meer konden oriënteren, uiteindelijk reden we een binnenplaats op. Blinddoek af, we stapten uit en
we werden naar binnen gebracht waar Ward op
ons zat te wachten.
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leden. Het werd een intens maar wat onwezenlijk gesprek. Het afscheid
was pakkend. Zonder het uit te spreken, maakten zowel Ward als wijzelf
ons zorgen over de toekomst, maar toch waren we ook hoopvol. Wij
zouden verder werken vanuit België en de weg die Ward zou volgen was
duidelijk, zijn engagement onwrikbaar. Wij spraken al grappend af elkaar
terug te zien in Guatemala hoofdstad op het plein voor de kathedraal op
de dag van de overwinning.”
Raf Allaert, voorzitter van Guatebelga, legde in een geprojecteerde videoboodschap uit hoe AMDE ontstaan is in
Santa Lucía Cotzumalguapa en hoe ze
vandaag nog blijven doorgaan met hun
eisen naar de regering toe. Walter Voordeckers, de toenmalige pastoor van het
stadje, steunde de staking van de suikerrietkappers in 1980. Kort na de staking
brak de hel los en werden meer dan honderd basisleiders ontvoerd en vermoord.
Vele jaren later zullen de overlevenden
getuigen over hun verloren bloedverwanten. Die getuigenissen werden in een
boek gebundeld met als titel: ‘Omdat wij
uit zoveel armoede wegwilden.’
In dezelfde videoprojectie legde Christophe Busch, directeur van het
Hannah Arendt Instituut en voorzitter van de internationale jury, die niet
fysiek aanwezig was, uit waarom ze uit de genomineerden AMDE kozen.
“De prijs werd toegekend omdat AMDE de democratie stimuleert en de strafrelaties tussen vrienden en familieleden centraal te plaatsen. Een organisatie
die zich bovendien inzet voor menselijke waardigheid en streeft naar een betere toekomst. Het is een kleine, lokale organisatie die aantoont dat de strijd
voor gerechtigheid en vrede en mensenrechten er één is van een strijd van
geschiedenis.”
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Guido De Schrijver, coördinator van Solidair met Guatemala, deed een poging om op
een kwartier tijd twee jaar intensieve werking te schetsen
om Bernardo vrij te krijgen.
In 2019 kreeg Bernardo de
Quetzalprijs. Maar aangezien
hij achter de tralies zit, was het
prijs in ontvangst kwam nemen.
Sindsdien staan we met de
Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ in permanent contact met
de advocaat van de verdediging en Isabel, de echtgenote van Bernardo. We
richtten een Ad-Hoc groepje op met verschillende internationale netwerken.
We schreven onderandere een paar keren brieven naar de Raad voor de
Mensenrechten van de VN ter gelegenheid van hun jaarlijkse bijeenkomst,
een brief naar het Openbaar Ministerie in Guatemala, telkens ondertekend
door talrijke organisaties en drie ‘Amicus Curiae.’
Deze strijd gaat voort.
Stephane Parmentier van KULeuven schetste, ook al in een tekort
tijdsbestek, twintig jaar werking vanuit Guatebelga. Vanaf de aanklacht
voor een Belgische onderzoeksrechter in 2001 tegen de uiteindelijke
verantwoordelijken van de moord op
Walter Voordeckers en Ward Capiau
en de aanhouding en verdwijning van
Serge Berten.
En ook deze strijd gaat door.
.
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Ten slotte overhandigde Luc Van Ooteghem plechtig het beeldje - dat vervaardigd werd door de Guatemalteekse
artiest Byron Ramírez - aan María de
los Angeles Loch.
Carlos Colson, neef van Walter Voordeckers
bloemen.
Op 8 november werd die ceremonie
overgedaan in de hoofdstad van Guatemala.
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KUNST
Sergio Zipacná de León Rodríguez
werd geboren in Guatemala-Stad op
25 juli 1948 en overleed daar op 21
januari 2002.
Schilder, tekenaar, graveerder, cultureel
promotor en keramist.
León Soto en de artieste en activiste
Fantina Rodríguez Padilla.
Na zijn eerste studies in Parijs, voltooide hij zijn academische studies in Guatemala. Hoewel hij autodidact was in de schilderkunst, volgde hij ook formele
studies.
In september 2000 kreeg hij de titel van “Hoogstaande Burger van Quetzaltenango”.
Als onvermoeibare reiziger deed hij onderzoek naar kunst en cultuur
over de hele wereld tijdens talrijke studiereizen (Egypte, Taiwan, Griekenkunst en de functie ervan in de moderne samenleving.
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Belgisch Platform Latijns-Amerika en de Caraïben

PBALC bestaat uit een gamma Belgische (Nederlands- en Franstalige) organisaties die wereldwijd doende zijn.
Vele maanden op voorhand werkten we
rond de voorbereiding van een conferentie-debat met inbreng van vertegenwoordigers uit Latijns-Amerika en van
Belgische overheidsinstellingen, gericht
op het buitenland.
Het was wikken en wegen om de agenda te bevolken. Uiteindelijk
werd het een digitale bijeenkomst omwille van de voorzorgsmaatregelen voor
de pandemie en de kostenbesparingen. Thema’s draaiden hoofdzakelijk rond
mensenrechten en het aan banden leggen van misbuiken door bedrijven tegen de lokale bevolking. We gingen voor twee vertegenwoordigers uit het
Het werd iemand uit Colombia. En voor Centraal-Amerika kozen Broederlijk
Delen en steungroep Solidair met Guatemala voor iemand uit Guatemala.
Op 18 november kwamen we samen. We tekenden met 52 present.
Mara Bocaletti van ‘Protección Internacional contra la Impunidad’ van
Guatemala spitste zich toe op het misbruik van justitie om verdedigers van
mensenrechten te straffen onder het mom van wederrechtelijke toe-eigening,
vermeldde hierbij expliciet het geval van Bernardo Caal Xol.
We nodigden een select groepje van de Belgische overheid voor
straete van het kabinet van Meryame Kitir, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Dirk Breuer, Departement Mensenrechten van het Ministerie
wikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp voor Latijns-Amerika en Azië
en Samuel Cogolati (Ecolo) voorzitter van de Belgische delegatie van het
Mensenrechtencomité van parlementsleden.
We hadden heel wat aanbevelingen in petto voor de ambtenaren, teveel om
hier te kunnen op ingaan. Alleszins een geslaagd initiatief. (gds)
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VROUWEN IN DE FRONTLINIE TEGEN COVID
Plaza Pública is een communicatiemedium gelinkt aan de Universiteit Rafael Landívar (van de jezuïeten). Auteurs publiceerden enkele artikels over de situatie van het medisch personeel tijdens de
pandemie in het land.
Duizenden gezondheidswerkers worden geconfronteerd met COVID-19 met
de schaarse middelen van een systeem dat ondermijnd wordt door neoliberale hervormingen, corruptie en het ontbreken van een samenhangend regeringsbeleid. Er zijn geen vaste contracten, geen vakantiedagen en geen
voordelen.
In de artikels verwijzen de auteurs naar het stijgende aantal vrouwen in de
gezondheidszorg. Jonge vrouwen spelen een hoofdrol. Verpleging is nog altijd hoofdzakelijk een vrouwenberoep, terwijl de geneeskunde meer en meer
vervrouwelijkt. Deze tendens begint tot uiting te komen in de inschrijvingen
voor het College van geneesheren en chirurgen. In 1958 werden de eerste
twee vrouwen ingeschreven, tegen 34 mannen. Vorig jaar, toen de pandemie
begon, werden 788 vrouwen en 1.248 mannen ingeschreven.
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Guido De Schrijver

Protestacties
Op 19 en 26 oktober en op 9 november demonstreerden gezondheidswerkers
omstandigheden. Georganiseerd in verschillende vakbonden, vroegen ze de
aanwerving van meer personeel. Op het lijstje stond nog de overplaatsing
van tijdelijke werknemers naar vaste posities. Verder het recht op sociale
zekerheid, de kerstbonus, bonus 14 (een bonus verplicht uit te betalen door
de werkgevers gedurende de eerste veertien dagen van de maand juli), vakantiedagen en in het geval van zwangere vrouwen, de garantie op pre- en
postnatale zorg.
Abigaíl
maandag tot vrijdag, van zeven uur ‘s morgens tot één uur ‘s middags. Bovendien werkt ze om de vier dagen 24 uur per dag. Gedurende deze tijd neemt
zij tussen de twee en
artsen al meer dan zes
jaar shiften van 24 uur
zo’n situatie te leven.
“Ik doe alles: patiënten
evalueren, primaire zorg
verlenen, uitstrijkjes maken,
labonderzoeken
doen, röntgenfoto’s maken, zuurstof toedienen, medicijnen rondbezorgen,”
getuigt ze.
In augustus en september namen de infecties snel toe en was er een tekort
aan bedden en geneesmiddelen. Dat vergrootte de angst bij het medische
personeel.

Voor Abigaíl was het zuurstoftekort het meest schrijnend: ‘In deze
gevallen geven we de minimale hoeveelheid zuurstof, net wat nodig is om hen in leven te houden.’
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