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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
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◙ Resolutie Europees Parlement lokt felle kritiek uit

Tilly Metz is de Europarlementariër bij wie EU-LAT Netwerk wellicht het vlotst
met onze belangen en zorgen terecht kan. Zij is geboren in het Groot Hertogdom Luxemburg
en behoort tot de Groene Partij van haar land. In het Europees Parlement zit ze in de Groene
Fractie. Zij promootte de resolutie waarin Guatemala onlangs werd veroordeeld wegens de
vervolging van voormalige openbare aanklagers, rechters en journalisten door Consuelo
Porras en het Hooggerechtshof van Justitie. Zij kreeg voor deze resolutie de steun van de
sociaaldemocraten, maar ook van de Europese liberalen. Het besluit werd bij handopsteken en
met een grote meerderheid genomen, ondanks de argumenten van conservatieven en rechtsextremisten. De meerderheid was zo groot dat de stemmen niet hoefden geteld te worden en
dat er geen discussie was over de goedkeuring.
Het Europees Parlement telt
705 leden. Tilly Metz wist in een
interview te vertellen dat de
resolutie over Guatemala mee
ingediend werd door de meeste
blokken. Maar onder meer de
Europese Volkspartij (waarbij de
Vlaamse CD&V aangesloten is)
die 177 leden telt, deed niet mee.
Verder
verklaarde
ze
verrast te zijn door de vele
aanvallen die zij na de resolutie via
de sociale media over zich heen kreeg. 'Zelfs toen ik initiatieven voorstelde tegen het regime
van Daniel Ortega in Nicaragua of ten gunste van dierenrechten, waar boeren en veetelers
vaak fel tegen gekant zijn, heb ik niet zoveel negatieve berichten gekregen. Het is duidelijk
dat de verdedigers van het optreden van de procureur-generaal in Guatemala (Consuelo
Porras, red.), zich door deze resolutie aangesproken voelen en beschikken over hun eigen
equipes voor verspreiding op de netwerken,' zei ze.

Metz spitste haar aandacht toe op Guatemala sinds Lolita Chávez, de Quiché
verdedigster van het milieu en het water, in 2017 genomineerd werd voor de Sacharovprijs
van het Europees Parlement. Lolita Chávez won die prijs toen niet, maar ze behoorde wel tot
de finalisten.
'Wij zijn ook bezorgd over de pogingen die worden ondernomen om NGO's te beletten
in het land actief te zijn. De Europeanen moeten begrijpen dat het van essentieel belang is
zich bewust te zijn van de macht van de corruptie in Guatemala. De Europese Unie heeft
associatieovereenkomsten en instrumenten die kunnen worden ingezet om de democratie te
verdedigen,' zei ze nog.
Vanuit een minderheidspositie zei de Spaanse Europarlementariër Hermann Tersch
tijdens de stemming in het Parlement dat '...we hier zouden moeten stemmen over een
resolutie tegen Cuba, waar zelfs tegen minderjarigen enorme straffen worden uitgesproken
alleen maar omdat ze demonstreren. Daarentegen wordt een resolutie aangenomen tegen
Guatemala, dat een van de weinige landen is die vooruitgang boeken in zijn instellingen, een
land dat een geschiedenis van samenwerking met Europa heeft, een land dat in onze
invloedsfeer ligt in tegenstelling tot landen die door velen onder u gesteund worden...'
'Die van rechts wilden niet dat deze resolutie doorging. Meestal willen zij zich alleen
concentreren op Cuba en Nicaragua en ik deel hun kritiek op die landen, maar Guatemala gaat
ook een antidemocratische kant op en dat is de reden waarom de liberalen het mee hebben
gesteund,' besloot Metz.
◙ Toch ook eens een overwinning in Guatemala
Inheemse gemeenschappen winnen desinvestering en uittredingsplan van de InterAmerikaanse Ontwikkelingsbank wegens schending van hun rechten
Het is niet allemaal kommer en kwel. Soms doet zich een overwinning van het
volksverzet voor.
In een historische doorbraak heeft de
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (BID - in
het Spaans) de financiering van twee hydroelektrische dammen in de Yichk'isis-micro-regio
(Huehuetenango) stopgezet en een verantwoord
exit-plan voor de projecten opgesteld.
(foto: Prensa Comunitaria: 'Weg met het bedrijf en de
politie!')

De getroffen Mayagemeenschappen en de organisaties die hun strijd begeleiden, zijn
blij met het antwoord van de bank op de klacht die zij in 2018 hebben ingediend, maar
benadrukken dat de bank nog steeds voor verschillende uitdagingen staat.
De afstoting werd afgerond in oktober 2021, toen IDB Invest en Energía y Renovación
S.A. overeenkomsten voor liquidatie ondertekenden. Dit is de eerste keer dat de IDB-groep
naar aanleiding van een klacht een plan heeft opgesteld voor een verantwoorde exit.
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