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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein"
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◙ CODECA betreurt een nieuw slachtoffer uit zijn rangen
Álvaro Marcos Román, 34 jaar oud, afkomstig uit de gemeente Tierra Blanca, Santa
María Xalapán in het departement Jalapa, laat twee minderjarige kinderen achter.
Op 6 februari, werd hij 's nachts door twee kogels gedood, toen hij met de motor
onderweg was van de hoofdstad naar Xalapán, waar hij een vergadering had met de
Bestuursraad van zijn gemeente.
Álvaro Marcos Román was een verdediger van de mensenrechten in de gemeenschap
en lid van CODECA. Hij was nog voorzitter van het bestuur van de gemeenschap geweest.
Zijn belangrijkste strijdpunten waren:
1) Bevordering van het proces van de Volksen Plurinationale Grondwet in Guatemala,
2) Strijd voor recht op grond en de rechten
van Moeder Aarde, 3) Verdediging van de
rechten van landarbeiders, 4) Eis tot
nationalisatie van geprivatiseerde goederen
en diensten, 5) Eis tot eerbiediging van de
Mensenrechten.
Sinds 2018 tot op heden zijn 23 mensenrechtenverdedigers en leden van de
leiding van CODECA vermoord.
(foto: OMCT)
◙ De strijd van
Bernardo Caal Xol
rijdt de hoofdstad
rond
Marnix
Gruloos
(VEG)
was
in
november vorig jaar
op bezoek bij broer
Erik. Tijdens de rit

van de luchthaven doorheen de
hoofdstad op weg naar het
binnenland kreeg Marnix een
zenuwscheut, waardoor hij er
nog net in slaagde bijgaande
foto te schieten, terwijl broer
Erik, gefixeerd op het stuur en
het chaotisch verkeer, niets
opgemerkt had.
Over de hele achtersteven van een stadsbus prijkt
een boodschap van de inzet van
Bernardo en een aanklacht
tegen de bedrijven
en het
corrupte systeem van Justitie.

Ondertussen zijn we met de 'Ad-Hoc Groep voor de vrijlating van Bernardo Caal
Xol' druk bezig om stappen te zetten in de richting van de vakbondswereld.
Bernardo was immers lid van de regionale tak (in Cobán) van de Nationale Vakbond
van het Onderwijzend Personeel. Hij oefende vanuit die functie syndicale taken uit.
◙ Inktzwarte wolken in het luchtruim van de mensenrechten op komst
Op 26 januari werd Congreslid Antonio Arenales Forno benoemd tot voorzitter van
de Commissie Mensenrechten in het Congres. Die commissie is belast met het selecteren van
een lijst van kandidaten voor de functie van Ombudsman voor de Mensenrechten (PDH),
ter vervanging van Jordán Rodas Andrade.
Arenales Forno is een conservatieve politicus
met een diplomatieke en een lange staatscarrière.
In de jaren '80 organiseerde hij het mensenrechtenbeleid van de staat. Hij wou een einde maken
aan de veroordeling van het land wegens zware
schendingen
van
de
mensenrechten,
aldus
mensenrechtenverdediger Claudia Samayoa.
Hij staat bekend als de functionaris die de
officiële afspraken voor de vrede heeft ontmanteld.
We hebben hem gekend en ontmoet, samen met Europese NGO's, toen hij als
ambassadeur voor de Europese Unie in Brussel fungeerde.
Hij pleitte ook voor amnestie voor militairen die betrokken waren bij het intern
gewapend conflict, zodat ze niet voor oorlogsmisdaden zouden vervolgd te worden.
Analisten wijzen erop dat zijn taak, als voorzitter van de Commissie in het Congres,
erin zal bestaan iemand te kiezen die ver staat van de rol van Jordán Rodas. Deze laatste
toonde voor het Congres zijn onafhankelijkheid en verdedigde de rechten van de bevolking.
Universiteitsprofessor Alfredo Calderón zei dat Arenales Forno een 'briljante maar
perverse' persoon is.
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