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◙ Affiche van Bernardo Caal Xol in de Centrale Markt in de hoofdstad  

 

 Onlangs werd een affiche van een jaar geleden opgemerkt en doorgestuurd. Ze hing op 

aan een muur van de Centrale Markt in Guatemala Stad. 

 

 

 "Aan het begin van het jaar 

2021, vanuit de gevangenis, groet ik alle 

vrouwen, mannen, jongeren, meisjes en 

jongens die in januari 2021 het milieu 

en het water verdedigen. Voor wie is mij 

lezen,  ik ben gevangen genomen omdat 

ik de slachting en marteling van de 

rivier Cahabón aangeklaagd heb. De 

rivier Cahabón een lengte van 195 km, 

maar het bedrijf 'Cobra' van Florentino 

Pérez, voorzitter van Real Madrid, 

Spanje, kanaliseerde in een tunnel 50 

km van deze heilige rivier. Florentino 

bouwde verschillende hydro-elektrische 

centrales op de voornoemde rivier. De 

Maya's die rond de rivier wonen werden 

nooit geïnformeerd of geraadpleegd. Ik 

ben 35 maanden lang gemarteld in de 

gevangenis, omdat in Guatemala 

mensenrechtenverdedigers worden 

vervolgd, gedood of gevangengezet.  

* Help me aan te klagen door mijn 

brieven te delen die ik vanuit de 

gevangenis schrijf." 
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◙ Belgische lobbywerking (PBALC) in 2021 

 

 Tijdens een recente vergadering van het Belgisch Platform voor Latijns-Amerika en 

de Caraïben hielden we ondermeer een evaluatie over de werking gedurende  2021. Er waren 

op de eerste plaats de initiatieven die de Latijns-Amerikaanse regio in zijn geheel op het oog 

hadden. Uitschieter  was  het  Conferentie/debat van november in aanwezigheid van 

Belgische functionarissen.  

 

THEMA:     

 "Mensenrechten, Democratische Ruimte en Milieu in Latijns-Amerika en het 

Caraïbisch gebied  

 Wat kan België doen bij schendingen van de grondrechten in Latijns-Amerika en 

de Caraïben?" 

 

Daarnaast brachten de leden ook problemen van landen aan. 

Voor Guatemala: 

 

 * Brief (9 april) naar  

Antoine Evrard (Kabinet van 

Sophie Wilmès) met afschrift 

aan Dirk Breuer (BUZA -

Mensenrechten) met het 

verzoek voor een publieke 

verklaring over de selectie- 

procedure van de rechters 

van het Grondwettelijk Hof 

in Guatemala.   

 We kregen een 

antwoord van Dirk Breuer. 
        (foto: Asociación Social y Popular)  
 

 * Dezelfde brief stuurden we (12 april) naar de Ambassade in Panama (verantwoorde- 

lijk voor Guatemala) en naar de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en 

Humanitaire Hulp (DGD) in Brussel.  

 

 * Met het oog op een 

vergadering van COLAC (Latijns-

Amerikaanse Confederatie voor 

Spaar en Leen Coöperatieven) en de 

Europee Unie  stuurden we (Op 8 

juni) een brief over de NGO-wet in 

Guatemala om de aandacht te 

vestigen op het gevaar van de 

toepassing ervan.  

 Brief gericht tot verschillende 

functionarissen van de Europese 

Unie.  
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