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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
Aalst, 13 maart 2022
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◙ Belmundo Festival 2022 in Gent
Belmundo Festival is het jaarlijkse stadsfestival rond internationale solidariteit,
georganiseerd door Stad Gent en 11.11.11. (van 1 maart tot 30 september).
Een
van
de
activiteiten
is
een
fototentoonstelling:
'In
het
spoor
van
milieuactivisten.'
Klimaat- en milieuactivisten roepen overheden
en bedrijven ter verantwoording voor het schenden
van niet alleen hun rechten maar ook van die van de
natuur. Niet zelden met risico op eigen leven: ze
trotseren bedreigingen, vervolgingen en riskeren soms
hun eigen veiligheid en vrijheid. De cases in deze
tentoonstelling komen van over heel de wereld:
Burkina Faso, Colombia, Guatemala, Filipijnen,
Bolivië, Peru, Ecuador, Indonesië, Canada, Rusland.
(Guido de Schrijver presenteert de case/Bernardo)

'We brengen hun verhaal, want internationale solidariteit
kent geen grenzen. Wie zijn ze? Waar voeren ze strijd en
waarom?'
Deze fototentoonstelling is een samenwerking
tussen Parkbos, Natuurpunt Gent, Broederlijk Delen,
11.11.11, BOS+, Guatebelga VZW en Amnesty
International regio Gent
Daaraan gekoppeld ging een Briefschrijfactie van
Amnesty International door voor Bernardo Caal Xol.
Ik gaf een korte inleiding (6 maart) over de
ongelukkige 'lotgevallen' van Bernardo om de aanwezigen
een hart onder de riem te steken en hen aan het schrijven te
zetten.
(Raf Allaert/ Guatebelga verzamelt de handtekeningen)

◙ Resolutie van het Europees Parlement gemist
Zoals reeds tevoren gemeld deden we met EU-LAT Netwerk forse inspanningen in de
richting van de Europarlementariërs om een resolutie uit te vaardigen in verband met de
verslechterende situatie in Guatemala wat betreft de mensenrechten en de rechtsstaat.
De parlementsleden gaven de voorkeur een resolutie goed te keuren in verband met
vroege en gedwongen huwelijken in Kirgizstan, de gevaarlijke situatie waarin journalisten in
Mexico hun job moeten doen en de situatie van vrouwen en meisjes in Afghanistan.
Maar we geven niet
op. We mikken nu op de
maand april om toch nog
die resolutie er door te
krijgen. Wordt vervolgd.

◙ Belgisch Platform - Latijns Amerika (PBALC)
Na twee jaar zagen we elkaar nog eens opnieuw life in Brussel.
We bekeken de vier belangrijke rubrieken, waarmee we bezig zijn:
* mensenrechten en sluiting van de civiele ruimte:
* bedrijven, mensenrechten en milieu
* milieu Justitie
* samenwerking België- Latijns-Amerika Caraïben in de post Covid-19 periode
Voor elk van die vier werkterreinen zijn lobbywerking, werking naar de media,
protestbrieven,… voorzien.
Specifiek
wat betreft
Guatemala is er
alvast (tegen
oktober dit jaar)
de voorbereiding van de
EPU in 2023.

De Universele Periodieke Doorlichting (EPU) is een speciaal proces waarbij de
mensenrechtendossiers van alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties periodiek worden
doorgelicht. Het biedt alle staten de gelegenheid te verklaren welke maatregelen zij hebben
genomen om de mensenrechtensituatie in hun land te verbeteren en om moeilijkheden bij het
genieten van de mensenrechten te overwinnen.
Het spreekt vanzelf dat de staat Guatemala heel 'creatief' zal omgaan met het opmaken
van het verslag. En dus een serieuze bijsturing zal vergen vanuit het middenveld.
Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala'
Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

