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STEUN BULLETIN

Beste lezers en sympatisanten.

Wij ervaren nog steeds jullie waardering en vragen daarom ook jullie financiële steun voor het 
bulletin. Het zijn vrijwilligers die het werk doen samen met de contacten uit Guatemala. Deze 
steun komt niet in aanmerking voor fiscaal attest.
Iban BE53 9795 4510 6053
        BIC ARSPBE22
        Met de mededeling: Steun

De lezers die langs SOS. Scheut steunen voor Conavigua ontvangen gratis het tijdschrift. 

Het financieel verslag vinden jullie achteraan.

Het is laat
maar het is ons uur

Het is laat
maar het is al de tijd

die we om handen hebben
om toekomst te maken.

Het is laat
maar wij zijn 

dat late uur.

Het is laat
maar het is dageraad

indien we wat aandringen.

Pedro Casaldáliga 
Bisschop, dichter en profeet

São Felix do Araguaia - Brazilië 
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Editoriaal

→

Vreugdekreten, opluchting en een enorme boost voor de hoop op nu 
eens echt een nieuw Guatemala. In december 1996  zaten vertegenwoor-
digers van de toenmalige regering, het leger en het  gewapende verzet, 
na meer dan zestig jaar intern gewapend conflict, rond de tafel om er 
een einde aan te maken. 
Eind december vorig jaar werd de 25ste verjaardag van de ondertekening van 
de vredesakkoorden in mineur herdacht, alleszins niet gevierd. Van officiële 
kant zou het een beetje hypocriet kunnen overkomen om iets te ondernemen, 
aangezien er  in de loop van de jaren herhaaldelijk op gewezen werd dat 
geen van de opeenvolgde regeringen de afspraken van eind 1996 ernstig 

heeft aangepakt. Het waren vooral de laatste 
regeringen, die van Otto Pérez Molina (2012-
2015), van Jimmy Morales (2016-2020) en van 
de huidige president, die blijkbaar vergaten dat 
er ooit vredesafspraken ondertekend werden. 
Eind vorig jaar vond een bescheiden ceremo-
nie plaats in het Nationaal Paleis van de Cul-
tuur… in afwezigheid van president Alejandro 
Giammattei.    

Vijfentwintig jaar vredesakkoorden

Wie wel aanwezig was op de officiële herden-
king was Conde Orellana, een bondgenoot 
van het beleid van de president en indertijd 
een felle tegenstander van de Internatio-
nale Commissie tegen de Straffeloosheid 
in Guatemala (CICIG). De man (in een vlaag 
van zinsverbijstering?) roept op tot de uitroei-
ing van de honger. Volgens officiële gegevens 
lijden inderdaad één op de twee kinderen aan 
ondervoeding.

‘Het was niet gemakkelijk om de geweren het zwijgen op te leggen, vandaag 
moeten we de hongerige magen, de angst voor het gebrek aan gezondheid, 
de angst voor het gebrek aan ontwikkeling het zwijgen opleggen en een natie 
opbouwen die in waardigheid kan leven,’ toeterde hij. 
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→

Wat werd er toentertijd afgesproken?

De overeenkomst bevatte zeventien punten.
Vooreerst een aantal verklaringen die de politieke wil van de betrokken par-
tijen duidelijk moest maken. 
 Voorts de waarborg, de bescherming en de volledige naleving en 
eerbiediging van de mensenrechten. De toezegging om schendingen van de 
mensenrechten te onderzoeken die gebeurden tijdens het interne conflict. 
Daardoor  wilde men bijdragen tot de versterking van het proces van natio-
nale verzoening en democratisering in het land. 
 Verder de erkenning van de identiteit en de rechten van inheemse 
volkeren als basis voor de opbouw van een multi-etnische, pluriculturele en 
meertalige natie.
 Ook de noodzaak van een participatieve sociaaleconomische ont-
wikkeling, gericht op het algemeen welzijn. Daarnaast het nastreven en berei-
ken van een rechtvaardiger sociale situatie. En dat hing dan weer samen met 
de behoefte aan een billijker en efficiënter belastingstelsel.
 Ook nog het uitroeien van armoede en werkloosheid, het verbeteren 
van de gezondheidszorg
 Als prioritaire ontwikkelingstaken werden beschouwd: onderwijs en 
opleiding en sociale zekerheid. En last but no least de hervorming van de 
Guatemalteekse staat en het leger
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Stilstand of zelfs achteruitgang

Jordán Rodas, de Ombudsman voor de mensenrechten, is niet mals in zijn 
kritiek op de dienstdoende regering. Volgens hem is er sprake van een re-
gelrechte achteruitgang in die vijfentwintig jaar. Vooral de afschaffing van de 
Presidentiële Commissie voor Mensenrechten, het Vredessecretariaat en 
het Secretariaat voor Agrarische Zaken, stuk voor stuk verbintenissen die in 
de akkoorden van 1996 aangegaan werden, zit de Ombudsman hoog. En 
ondertussen zijn, volgens hem, de schendingen van de mensenrechten in 
de afgelopen twee jaar nooit zo erg geweest sinds de ondertekening van de 
Vredesakkoorden.

 Wél riep het huidige beleid in de plaats van de afgeschafte staats-
rechtelijke instellingen de ‘Commissie van het Voorzitterschap voor Vrede en 
Mensenrechten’ in het leven. Maar dat blijkt eerder een dekmantel te zijn om →
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de internationale gemeenschap om de tuin te leiden, een lege doos. Die in-
stelling beschikt namelijk noch over een budget noch over opgeleid personeel 
om de vredesagenda uit te voeren.

Ook het ‘Nationaal Platform van Organisaties Slachtoffers van het Gewapend 
Conflict’, is allesbehalve te spreken over de cynische onverschilligheid van de 
regering voor de afspraken die door de staat Guatemala aangegaan werden 
en nog altijd liggen te wachten op de uitvoering ervan. Volgens de slachtoffers 
heeft de president de vredesagenda vervangen door een agenda van uitbui-
ting, corruptie en straffeloosheid. Zo ‘n 150 leden stonden voor het Nationaal 
Paleis van Cultuur om te protesteren tegen het beleid van de president. Eén 
van hen betreurde de naargeestige situatie, temeer omdat het land inmiddels 
overweldigd wordt door nieuwe problemen zoals de discriminatie tegen men-
sen die hun rechten verdedigen en door de migratie van de velen die uit die 
situatie proberen te ontsnappen.   

Guido De Schrijver
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→

KErKwErK

In de rij staan voor de misdadiger Mario Estrada
 Ik ben José David López Vicente, journalist bij Agencia Ocote (1), en 
vandaag vertel ik u het verhaal van Edgar del Cid, een katholieke priester die 
zijn recht op vrije meningsuiting drastisch uitoefent. 

Edgar
 “2022 - Nieuwjaar: nog een kans te meer om te blijven vechten voor een an-
der Guatemala. Een Guatemala waar de roofzuchtige elite maar een slechte 
herinnering is, een Guatemala met een geëngageerde bevolking die de archi-
tect is van haar eigen toekomst. Laten we ons klaarmaken om het voortouw 
te nemen!

Ik was in Jalapa. Ik was daar 
in de tijd van Mario Estrada. 
Ik kwam er achter wat voor 
een economisch imperium 
hij stichtte en hoe hij echt de 
koning van Jalapa was, om-
dat ik de mensen voor zijn huis 
in rijen zag staan. Toen ik aan-
kwam en navraag deed waar-

om ze daar stonden aan te schuiven voor het huis van Mario Estrada, 
vertelde men mij: ze komen naar daar, vertellen hem hun problemen 
en hij geeft hen 50 quetzales. Hij had geld in zijn la en hij gaf het weg. 
In die tijd werkte ik in de bergen van Jalapa, Santa María Xalapan, bij 
mensen die veel geleden hebben, mensen die zeer gemarginaliseerd 
zijn. Het is het armste gebied van Jalapa.”
Verteller: 
Nu is Edgar pastoor van Nueva Concepción, in Escuintla. In de laatste da-
gen van 2020 kwam hij in de schijnwerpers te staan. Op zijn Twitter-account 
verdedigde hij een groep dagloners die door de autoriteiten opgepakt waren 
naast een vliegtuigje dat cocaïne vervoerde. Maar zijn gedrevenheid om de 
confrontatie aan te gaan met wat hij onrechtvaardig acht, begon jaren gele-
den, in de verschillende gemeenten waar hij werkzaam was. Twee decennia 
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 1. Agencia Ocote begon vorm te krijgen in 2017, toen de oprichters zich realiseerden dat er 
andere manieren gevonden moesten worden om de Centraal-Amerikaanse realiteit diepgaand 
en met een multidisciplinair perspectief te onderzoeken, te weerspiegelen en te vertellen. 
‘Ocote’ zijn de spaanders van de pijnboom, doordrenkt met hars. In Guatemala, en de rest 
van Centraal-Amerika, worden de spaanders gebruikt om het vuur aan te steken en in leven 
te houden.
2. Mario Estrada stelde zich kandidaat voor het presidentschap begin 2019. Maar tijdens een 
reis in de Verenigde Staten werd hij opgepakt in Miami. Hij werd veroordeeld door het gerecht 
aldaar in april van hetzelfde jaar tot 15 jaar gevangenis vanwege zijn banden met drugssmok-
kelaars. 

geleden werd hij ontvoerd en achtergelaten in een bos na een conflict met 
een groep buschauffeurs. Later zou hij het aan de stok krijgen met een drugs-
handelaar.
Edgar: 
‘“Ik zei vaak tegen hen: En jullie, die niet 
eens zwarte boontjes op jullie bord krij-
gen, hebben jullie geen waardigheid? 
Waarom gaan jullie in de hitte van de 
zon staan wachten en vertellen jullie je 
problemen aan iemand die eigenlijk de 
oorzaak van jullie armoede is. Ik viel hem 
vaak aan. Ik noemde hem geen Mario 
Estrada (2), ik noemde hem ‘El Cacique.’
Het was vrij heftig. Daardoor haalde ik 
me veel antipathie op de hals, want veel 
mensen in Jalapa aanbaden hem.”
Verteller: 
Edgar is één van degenen die, zoals velen in het verleden, niet alles aan het 
gebed overlaten. Hij bekritiseert en eist wat hij denkt dat rechtvaardig is. Hij 
heeft het altijd vanaf de kansel gedaan, maar nu heeft hij een Twitter-account.
Edgar: 
“Ik heb niet het gevoel dat ik een eigenaardige priester 
ben. Ik ben een gewone priester. Ik sta elke dag op. Ik 
bid. Ik vier de eucharistie. Ik bezoek de gemeenschap-
pen. Maar ik probeer me ook bewust te zijn van wat er 
met mijn volk gebeurt.”.
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BuitEnzEttEn van migrantEn

Het buitenzetten van migranten steeg met 44% in 2021
In de loop van 2021 werden in totaal 63.304 personen vanuit Mexico en de 
Verenigde Staten teruggestuurd naar Guatemala. Dat komt neer op een stij-
ging van 44% ten opzichte van het jaar daarvoor.
Uit gegevens van het Guatemalteekse Instituut voor Migratie bleek dat het 
merendeel van de gedeporteerden uit Mexico kwam, in tegenstelling tot voor-
gaande jaren toen een groter percentage uit de Verenigde Staten werd terug-
gestuurd.

Volgens de vermelde overheidsinstantie zijn in 2021 in totaal 4.775 mensen 
uit Mexico met het vliegtuig teruggestuurd (onder wie 2.414 minderjarigen). 
In 2021 deporteerde Mexico ook al 40.723 mensen over land. Daar kwamen 
1.195 bussen aan te pas. 
Vorig jaar werden bovendien 17.806 migranten op 184 vluchten vanuit de 
Verenigde Staten teruggestuurd.
In 2018 en 2019 bedroeg het totale aantal gedeporteerden respectievelijk 
92.524 en 105.512 personen, terwijl het in 2020 daalde tot 43.958 terugge-
keerde migranten als gevolg van de verspreiding van de pandemie.
Volgens schattingen van deskundigen proberen elk jaar meer dan 300.000 
Guatemalteken illegaal naar de VS te migreren op zoek naar betere levens-
omstandigheden om te ontsnappen aan de armoede en het geweld in Gua-
temala. (gds)
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Autobanden kunstig recycleren

Zonder steun, maar met veel passie voor zijn 
ideeën, is Óscar Roblero Pérez, afkomstig uit 
San José Ojetenam, San Marcos, een project 
begonnen waarbij hij zijn artistieke expressie 
combineert met afgedankte autobanden om ze 
een nieuwe bestemming te geven en bij te dra-
gen aan het recycleren. Hij migreerde vroeger 
om te werken op plantages in Chiapas, Mexico, 
waar hij deze kunst leerde. Hij snijdt figuren, die-
ren en bloemen uit het materiaal.

Momenteel heeft hij het nodige gereedschap niet om snel en met een betere 
kwaliteit producten te snijden. Hij gebruikt alleen een lasapparaat, boorma-
chine en slijpmachine. Recycleren is één van zijn drijfveren. Daarom maakt 
hij zich ook zorgen over de opeenhoping van andere soorten afval, zodat hij 
binnenkort ideeën voor hergebruik zal aanpakken.
  Info door Omar Pérez Pablo, journalist en vertegenwoordiger van 
de Vereniging van gemeenschapsjournalisten en integrale omroepen van de 
Altiplano Marquense (APLA) en Prensa Comunitaria.

Kunst
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→

Ze werd geboren in 1964 in Puerto Barrios en 
werkt momenteel als coördinator van de oplei-
ding maatschappelijk werk aan de staatsuniver-
siteit San Carlos. Ze won literaire prijzen voor 
haar poëzie.
 Haar werk gaat over de figuur van de 
politieke vrouw en de zoektocht naar haar iden-
titeit als Garifuna-vrouw: de etnische groep, af-
komstig uit de Caraïben en Midden-Amerika, die 
uit het collectieve geheugen verdwenen is. Ze be-
handelt ook onderwerpen als oorlog, vaderland 
en gemarginaliseerde sociale groepen. Ze benadrukt het belang van haar 
Afrikaanse wortels en mestizaje, fundamentele onderdelen van haar identiteit. 
Haar poëzie promoot ook ‘zusterschap’ en vrouwelijk ‘empowerment’.

Geboren in Menen was Serge Berten als 
stagiaire en seminarist van de missiecon-
gregatie van Scheut (CICM) naar Guate-
mala vertrokken. Een paar jaren nadien, 
op 19 januari 1982, werd hij aangehouden 
en ontvoerd. Hij keerde niet meer terug. 
 
Dit jaar waren speciale herdenkingsactivi-
teiten in Menen  voorzien. Helaas werden 
ook nu de plannen opgeborgen vanwege 
de pandemie. Niettemin blijven we Serge 
meenemen op onze verdere tocht in soli-
dariteit met de bevolking van Guatemala 
die telkens meer en meer opkomt voor 
haar rechten.       

HErdEnKEn

40 jaar geleden 

Poëzie van NORA MURILLO
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PoEziE

Vandaag, Guatemala
past je de stilte en het waken
de wind te bewaren en de regen 
de haard bij avond aan te steken
wachten op de dageraad in weer en wind.
Vandaag past je strikte rouw 
De bittere teug van een gedwongen ontbijt 
De kinderen zonder horizon onder je grijze hemel…

Het past je voort te schrijden 
andermaal, langs de weg van de calvarie
waardig verdragen het spottende feest,
het rampzalig en bedrieglijk ritueel van je beulen
die zich elke vier jaar kronen.

Maar morgen 
zul je de komende regen zien
zwanger van opstandige stemmen
en een overvloed aan opgeheven vuisten
ze zullen met jou opstappen over de laan
En dan, enkel dan,
zul je de orkaan naar buiten brengen, 
die je past, vandaag, 
die in je groeit en die dreunt in je borst.
                                                       (vertaling gds) 

Vandaag past je
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→

De lokale bevolking in El Estor is zich tot op vandaag blijven verzetten tegen 
de activiteiten van de nikkelmijn in de streek. 
 Enerzijds klaagde de Bond van Artisanale Vissers het bedrijf aan om-
dat er geen beoordeling van de milieueffecten had plaatsgevonden. 
 Anderzijds was de eis om het Verdrag 169 van de Internationale Ar-
beidsorganisatie toe te passen een belangrijke troef in handen van de bevol-
king. Guatemala heeft dat verdrag ondertekend. Het verplicht een eerlijke, 
goed geïnformeerde en voorafgaande raadpleging van de bevolking over de 
aanwezigheid van bedrijven in inheemse gebieden. Die raadpleging greep 
niet plaats. Daardoor gelastte het Grondwettelijk Hof in juni 2020 de activi-
teiten van het Zwitsers-Russische mijnbouwbedrijf CGN-Pronico op te schor-
ten. 
En in februari 2021 legde het Grondwettelijk Hof de activiteiten stil.    
  In werkelijkheid bleven zware machines 
en vrachtwagens door het dorp denderen. Terzelfdertijd 
was de vervuilende rook die uit de schoorstenen van de 
mijn kwam op elk uur van de dag van kilometers ver te 
zien. 

multinationals oPPErmacHtig
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Taak volbracht. Een gelukkige minister van Energie en Mijnbouw deelde 
mee dat krachtens een ministerieel besluit de rechten van de mijn in El 
Estor om uitbatingen te verrichten toegekend zijn, waardoor de activitei-
ten ‘gereactiveerd’ worden. 
En dat ondanks het feit dat de mijn-
bouwonderneming haar activiteiten 
nooit heeft gestaakt (in strijd met het 
bevel van het Grondwettelijk Hof).
Met de publicatie van dit ministeriële 
decreet wordt de keuze van de rege-
ring officieel: namelijk de belangen 
van de mijnbouw beschermen en een 
groot deel van de bevolking van El Es-
tor uitsluiten. (gds)

Ondertussen deed de regering er alles aan om het verzet van de bevolking 
te neutraliseren. Ze riep de staat van beleg uit (iets wat normaal toegepast 
wordt in oorlogstijd). Ze stuurde  legertroepen en tanks. Ze liet leiders en 
journalisten aanhouden en gevangennemen. En als kers op de taart orga-
niseerde ze een fake volksraadpleging, een toxisch proces omgeven door 
manipulatie en onwettige manoeuvres, waarbij een groot deel van de Maya 
Q’eqchí-bevolking uitgesloten werd. 
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→

 Zo zal men bijvoorbeeld hard van stapel lopen - zowel in de media 
als in  de politieke aanpak - tegen Cuba, waar politieke moorden ofwel onbe-
staande zijn ofwel - indien ze zouden voorkomen - zo schaars zijn dat men er 
hier geen weet van heeft. 
 In Colombia bijvoorbeeld zijn moorden op de verdedigers van de 
mensenrechten dagelijkse gewelddadige kost. Toch worden tegen die misda-
dige staat geen sancties of financiële en economische blokkades opgewor-
pen. 
 Anderzijds slaagt de Belgische overheid er blijkbaar niet in om te be-
letten dat banken zoals PNB Paribas en ING weigeren om solidaire fondsen 
door te sturen naar Cuba. Hoogst merkwaardig. Want daardoor legt België 
doodleuk het bevel van de Europese Unie naast zich neer. Dat bevel luidt 
dat geen enkele Europese lidstaat, dus ook België, gevolg mag geven aan 
illegale eenzijdige sancties. Dit geldt ook voor de illegale eenzijdige sancties 
van de Verenigde Staten tegen Cuba. In de media hier te lande wordt daar 
nergens tegen gereageerd. Dit maar om te zeggen hoe moeilijk het is om 
tegen de mainstream media in te roeien. En dat is in Guatemala niet anders.

PrEnsa comunitaria

Hier in België en in Europa zien we dat de mainstream media en de 
berichtgeving niet altijd ontsnappen aan politieke invloeden en geopo-
litieke spanningen die wereldwijd plaats grijpen. Maar niet alleen de 
media. Ook de politiek hier in België en Europa ‘gaat gebukt’ onder 
internationale druk.

Prensa Comunitaria trots op tien jaar berichtgeving
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→

Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan en journalistieke bedrijvigheid pu-
bliceerde Prensa Comunitaria (de Pers van de Gemeenschappen) een korte 
beschrijving van het ontstaan en het historische verloop van haar inzet. De 
aanhef laat niets aan duidelijkheid te wensen over: “Historisch gezien ver-
dedigen de commerciële media de belangen van de machtigen en brengen 
de politieke actoren die voor hun rechten opkomen verkeerdelijk ter sprake. 
Maar sinds het begin van deze eeuw is er een nieuw soort journalistiek op 
gang gekomen die deze patronen doorbreekt, gebaseerd op kritiek vanuit 
feministische en inheemse hoek, die gestoeld is op de ideeën van de moder-
niteit en het positief denken. Dit voorstel komt van onderaf en uit de marge, 
van de ‘gewone’ mensen, van dezen die overal op het continent strijden, van 
vrouwen, gemeenschappen en inheemse volkeren.”

Alternatieve berichtgeving
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Guido De Schrijver

Prensa Comunitaria was gedurende tien jaar bij de ge-
meenschappen aanwezig, van de staat van beleg in 
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango in mei 2012 tot en 
met de staat van beleg in El Estor, Izabal in oktober en 
november 2021. 
‘‘Bij Prensa Comunitaria schrijven we vanuit de marge van de verslaggeving 
van de heersende machten. We schrijven over de verhalen die gesmeed wor-
den van onderaf door degenen onder ons die slechts statistieken en cijfers 
zijn in officiële verhalen en politieke redevoeringen, en objecten van studie en 
van de markt: vrouwen, inheemsen, zwarten, jongeren, meisjes en jongens 
van alle leeftijden en seksuele diversiteit, die altijd op de laagste symbolische 
trede van de politieke en sociale ladder gezet zijn.”
Prensa Comunitaria stelt zich op naast degenen die altijd genegeerd werden, 
de ‘nobodies’, waarover de Uruguayaanse auteur Eduardo Galeano zong, de 
ploeg bouwt haar eigen verhalen op en laat zich niet langer vertegenwoordi-
gen door de heersende media. De ploeg viert tien jaar inzet, waarbij ze aan 

verslaggeving deed die niet beantwoordt aan de belangen van de machts-
sectoren, maar aan de eisen van de gemeenschappen.
“Wij staan voor vele uitdagingen en moeten ons werk beter doen en meer 
mensen bereiken, maar niet om te bedriegen of een verkeerde voorstelling 
van zaken te geven, maar om dat deel van de werkelijkheid bekend en be-
grepen te maken dat door andere media wordt ontkend. En we zullen dat 
blijven doen samen met hen die niet gehoord worden, waarbij we elkaar zullen 
versterken.”
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In 2021 steunden we financieel enkele projecten van organisaties die 
vanuit de basis aan verandering werken. 
Die steun was onder andere mogelijk dankzij de lezers van het twee-
maandelijkse infobulletin en het 11.11.11-fonds voor 4de Pijlers.

Conavigua sinds vele jaren dankzij de lezers van 
het infobulletin.

In 2021 werd door het secretariaat van SOS-Scheut een totaal bedrag 
van 6.061,00 euro doorgestuurd. De Belgische fiscus oefent hier te 
lande controle uit over de transfers van de giften. Ook in Guatemala 
worden de organisaties gecontroleerd op de ontvangen giften uit het 
buitenland. En sinds kort meer dan ooit. De huidige regering liet door 
het Congres een ‘NGO-Wet’ uitvaardigen. Daardoor kan de regering het 
‘lastige’ organisaties, zeg maar deze die bijvoorbeeld het nefaste beleid 
van de overheid te veel op de korrel nemen, moeilijk maken om te func-
tioneren en hen zelfs opdoeken.     

stEun aan dE Basis

→
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Agro-ecologische tuinen in de gemeente San Martín 
Sacatepéquez

Gedreven door de succesvolle ervaringen die andere organisaties opstaken 
bij het aanleggen van percelen in agro-ecologische tuinen voor voedselsoe-
vereiniteit, verzocht een groep families steun voor de aanpak van gediversifi-
eerde familietuinen van tien vierkante meter, als een technisch initiatief en als 
een snelle reactie op de moeilijkheden die zich in de gemeente voordoen bij 
de beschikbaarheid van gezond en voedzaam voedsel. 

Het project, goed voor 1000,00 euro, werd geleid door SERJUS (Vereni-
ging voor de Ontwikkeling van de Gemeenschappen) en gesteund door het 
11.11.11-fonds voor 4de Pijlers. →
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Twee georganiseerde boerenorganisaties 
  
Comité van Boereneenheid (CUC)

Georganiseerde sectoren van de brede bevolkingslagen blijven onze 
volle aandacht trekken. We zijn ervan overtuigd dat echte veranderingen 
in de samenleving vanuit hen zullen komen.   
CUC stond dit jaar op de bres, onder meer door steun te bieden aan de 
inwoners van een zestal gemeenten en dorpen van Suchitepéquez en 
Sololá. Negentigduizend families werden door de elektriciteitsmaatschap-
pij (in handen van een Amerikaans bedrijf) gedurende drie dagen volledig 
in het duister gezet. CUC was ook present in het oostelijke El Estor, waar 
een conflict losbarstte tussen de lokale bewoners en de (buitenlandse) 
uitbaters van de nikkelmijn. →
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Comité voor boerenontwikkeling (CODECA)

CODECA slaagt erin de 
brede achterban te mo-
biliseren en daarbij on-
der andere autowegen 
te blokkeren om hun 
rechtmatige eisen te 
ondersteunen. Vandaar 
dat ze in het oog van de 
repressie lopen.    
CODECA komt op voor 
toegang tot grond voor 

de landloze boeren, de verdediging van het grondgebied tegen multinatio-
nals, het nationaliseren van de elektriciteit, het verlagen van de dure ener-
gieprijzen en de opbouw van haar politieke arm, belichaamd in de Beweging 
voor Volksbevrijding (MLP). De beweging wordt hard aangepakt. Van 2018 tot 
nu werden 21 leden vermoord, zonder dat er duidelijkheid komt in de onder-
zoeken of antwoorden voor hun families. 
 Elk jaar rijven wij met de steungroep een bescheiden bedrag bij 
elkaar voor de boerenorganisaties CUC en CODECA. De relatie met deze 
gewichtige protagonisten is voor ons heel belangrijk. 
(gds)

FINANCIEEL VERSLAG

Dank voor de steun en de waardering.
Projecten die wij steunen.

CONAVIGUA ontving langs onze lezers via fiscaal attest Scheut: 6.061 €
SERJUS (verenging voor de Ontwikkeling van Gemeenschappen) ontving 
1.000 € langs de 4de pijler 11.11.11
CUC : 500 €
CODECA: 1.000 €
Bernarda Caal Xol en zijn familie: voor onkosten van het proces: 300 €
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Solidair met Guatemala Inkomsten Uitgaven

Positief saldo 2020 881,84

Individuele steun bulletin 3.085,50

Gemeente Evergem 350,00

Gemeente Wachtebeke 100,00

Vriendenkring P.Briers 500,00

4DE PIJLER/ PROJEKT SERJUS 1.000,00

TOTAAL 5.917,34

Drukwerk bulletins 1.375,88

Verzending bulletins 343,00

Lidgeld EUR.Netwerk O.ROMERO 50,00

LIDGELD EU-LAT NETWORK 150,00

INDESIGN PROGRAMMA 290,28

TRANSPORT 85,2

ADMINISTRATIE 62,55

COMPUTER gebruik en onderhoud 136,13

PROJEKT SERJUS/ 4DE PIJLER 1.000,00
PROJEKT CODECA 1.000,00
BERNARDO 300,00

TOTAAL 4793,04

POSITIEF SALDO: 1.124,30

FinanciEEl vErslag
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