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Dichterlijke kunst
Mooi is het leven
vindt hij die het mooi maakt.
Daarom bemin ik in jou
wat jij bemint in mij:
De strijd voor de mooie opbouw
van onze planeet.

Otto René Castillo werd geboren in Quetzaltenango in 1936.

Sinds 1954 leefde en vocht hij tegen het
imperialisme
en de meest afschuwelijke (Guatemalteekse)
militaire dictatuur in Amerika.
Hij werd vermoord door de militairen die pochten
over de martelingen die ze hem lieten ondergaan.
Met een scheermesje sneden ze hem in de ogen,
de mond, de wangen, bij elke zin die ze tegen
hem zeiden.
Die zinnen waren gebaseerd op zijn eigen gedicht:
‘Vámonos Patria a caminar’ (Vooruit, vaderland,
laten we op stap gaan):

‘Ik zal blind worden, zodat jullie ogen hebben.
Ik zal zonder stem blijven, zodat jij kunt zingen…’
Het leven en werk van Otto René Castillo zijn en blijven
een voorbeeld voor hen die vechten voor een vrije wereld.
(vertaling Gds)
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Editoriaal
Volksprotest zwelt aan
Elke dag zien we dat de Guatemalteekse bevolking, en niet in het minst de
Maya-gemeenschappen, meer en meer opstaan tegen het onrecht en de
verdrukking die de staat hen oplegt. Op 11 mei vond in de hoofdstraten van
Cobán, Alta Verapaz een mars voor Vrede en Gerechtigheid plaats om de
onteigeningen, criminalisering en moord op verdedigers van het grondgebied
aan de kaak te stellen. De optocht werd georganiseerd door het Boerencomité
voor Ontwikkeling van het Hoogland (CCDA) om gerechtigheid te eisen van
de respectievelijke autoriteiten.
Tijdens de mars eisten zij onder andere de vrijlating van Jorge Coc en
Marcelino Xol, die veroordeeld waren tot 35 jaar gevangenisstraf en die
volgens Leocadio Juracán, coördinator van CCDA, beschuldigd werden
van een moord die zij niet gepleegd hebben.
“Jorge is een leraar en was buiten de gemeenschap aan het lesgeven toen de
misdaad werd gepleegd. De vijfendertig jaar gevangenisstraf is een onrecht,
wij eisen hun vrijheid omdat de veroordeling illegaal en willekeurig is. Zij zijn
verdedigers van het grondgebied en geen misdadigers, het zijn politieke
→
gevangenen,” zei hij.
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Deze nachtmerrie doet ons denken aan Bernardo Caal Xol, die gelukkig
sinds een paar maanden weer op vrije voeten is, onder andere dankzij
intensieve nationale en internationale druk op de regeringsinstanties. Ook hij
werd beschuldigd van zaken die niet bewezen werden. En ook hier was de
ware reden van inbeschuldigingstelling het feit dat Bernardo het grondgebied
verdedigde en de leiding op zich nam van het verzet van de plaatselijke
gemeenschappen tegen indringende multinationals.
Monica Chub, een militante van de Q’eqchi’s, verklaarde dat er in het
gebied veel gevallen van criminalisering zijn. “Het is schandalig om te zien
hoe vrouwen aangevallen worden en de heuvels invluchten, wij eisen dat de
rechters correct handelen, dat het recht aan de kant van het volk staat en niet
aan de kant van de corruptie. Als ze niet bekwaam zijn, moeten ze aftreden,
zodat het volk niet langer onderdrukt wordt,” eiste zij.

LeocadioJuracán
verklaarde dat de mars
voor vrede uitgeroepen
was om hun eisen aan de
autoriteiten voor te leggen,
omdat er sinds 2015
zo maar eventjes 1321
gevallen van conflicten
rond grondbezit ontstaan
zijn. Daarvan werden er
slechts 72 behandeld.
Maar sinds 2015 werd geen
enkel geval opgelost. In die
periode werden 12 leiders
vermoord, 6 mensen
gevangen gezet en zijn
er momenteel meer dan
duizend arrestatiebevelen
uitgevaardigd tegen leden van de CCDA in Alta Verapaz.
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→

Guido De Schrijver

Volgens Juracán is de Q’eqchi-bevolking van oudsher het slachtoffer van
onteigening, ondanks het bestaan van gunstige rechterlijke beslissingen,
waarbij door middel van verslagen van deskundigen aangetoond werd dat
het grondgebied toebehoort aan de Q’eqchi-bevolking. Hij legde verder uit
dat wanneer ze het hebben over het herwinnen van het historisch recht op
de gronden, zij verwijzen naar de gebieden die ontvreemd werden van de
Q’eqchi bevolking, en dat zij het zijn die gecriminaliseerd worden zodat men
hen kan blijven beroven van hun grondgebied.
Na afloop van de mars zei Juracán dat zij de tijd geven die nodig is voor de
administratieve procedure, namelijk dertig dagen. Vervolgens zal een nieuwe
mars plaatsvinden op departementaal niveau, in de zeventien gemeenten
van Alta Verapaz. En er zal gemarcheerd worden naar de kantoren van het
Openbaar Ministerie en de Nationale Civiele Politie in elke gemeente.
HERDENKING WALTER VOORDECKERS
“Geleidelijk werd Walter door de landeigenaars en hun administrators de toegang geweigerd
om nog langer religieuze vieringen op hun grondgebied te houden.
Tegelijk werd Walter voortdurend onderworpen aan toezicht en controles door de
veiligheidsdiensten van de staat. In het lijvige rapport van het aartsbisdom Nunca Más
staat te lezen: “Al in 1974 en 1976 begon de militaire controle op de vergaderingen van
catechisten in de parochie van Escuintla en van de Puerto de San José.
Walter werd op twee manieren gecontroleerd. Enerzijds door veiligheidsagenten, met
name vanuit het leger of de politie en anderzijds door lokale vrijwilligers, ‘oren’ genoemd.”
Fragment uit: ‘Symbolisme in de staatsagressie tegenover de katholieke priester Walter Voordeckers in
Santa Lucia Cotzumalguapa gedurende de regering van generaal Romeo Lucas Garcia (1978-1980) door
José Roberto Paz Gularte.

40 jaar geleden werden
de drie missionarissen van scheut,
Walter Voordeckers, Serge
Berten en Ward Capiau om het
leven gebracht.
In 2001 dienden de families een
klacht in voor een Belgische
onderzoeksrechter.
Guatebelga vzw heeft al die tijd het
verloop opgevolgd en begeleid.
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Kerkwerk
De Guatemalteekse president Alejandro Giammattei heeft Consuelo Porras
herkozen als procureur-generaal voor nog eens vier jaar, ondanks alle beschuldigingen van corruptie en het gebruik van het Openbaar Ministerie als
politiek wapen.
Prompt stuurde de
Religieuze Convergentie
in Guatemala een bericht
de wereld in. Het waren
de volgende organisaties:
Centinelas (interreligieuze
sector), de Religieuze
Congregaties (Confregua),
de School voor theologie
en Pastoraal Monseigneur
Gerardi, Amerindia - sector
Guatemala en de Vereniging
van Theologen van
Guatemala.
‘De president van de republiek, Alejandro Giammattei, benoemt na
een selectieprocedure die wemelt van veroordelingen, willekeur en manifeste
manipulatie van de rechtbanken, waaronder die van het Grondwettelijk
Hof, opnieuw María Consuelo Porras Argueta tot procureur-generaal van
Guatemala en hoofd van het Openbaar Ministerie voor een periode van vier
jaar (2022-2026.)
De ernstige nationale en internationale kritiek van verschillende
sectoren, instellingen, organisaties en van de bevolking in het algemeen
tegen de voortzetting van de functie van mevrouw Porras Argueta werd niet
in aanmerking genomen. Sterker nog, zij werden door president Giammattei
minachtend genegeerd toen hij zijn uiteindelijk besluit nam.
De ernstige gevolgen die het besluit van de president zal meebrengen
voor de rechtsbedeling: de overheersing van straffeloosheid, corruptie en de
beperking van de uitoefening van de vrijheid van de inwoners van het land,
verplichten ons ertoe, als een fundamentele ethische plicht, onze verwerping
van deze benoeming tot uitdrukking te brengen. (Gds)
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Journalisten komen samen
Journalisten komen samen in Guatemala
‘Vrouwen, Grondgebied en Vrijheid van Meningsuiting’, rond dat thema
kwamen een week lang vijftig journalisten, berichtgevers, filmmakers en
gemeenschapsactivisten uit Argentinië, Bolivia, Brazilië, Ecuador, Colombia,
Honduras, El Salvador, Mexico, Baskenland en de Verenigde Staten samen
in Guatemala. Het was hun bedoeling om strategieën op het spoor te komen
om de omsingeling van de media door de regeringen en de economische
machthebbers te doorbreken.

Een ellenlange stoet van ellende tot en met bloedbaden, onteigening,
plundering en dood die het continent treft door de neoliberale gesel
passeerde de revue. Angst werd in elke interventie herhaald, maar het ging
gepaard met de overtuiging van elke deelnemer om door te gaan met de taak
van berichtgeving en journalistiek vanuit de basis, van wat er echt gebeurt
in de gemeenschappen en door de media van regeringswege en vanuit de
economisch machtigen verzwegen of vervalst wordt.
→

8

Inheemse filmmakers uit Ecuador, Mexico en Bolivia, journalisten uit
Argentinië, Brazilië, Mexico, Honduras en Guatemala, radio-presentatoren
van gemeenschappen uit Honduras en El Salvador, LGBTIQ+-activisten,
feministen en verdedigers van het grondgebied van Abya Yala kwamen samen
in workshops. Ze bogen zich over schrijven en censuur, digitale veiligheid,
rechten van vrouwen en vrouwelijke journalisten en recht op het grondgebied.
Ze gingen uit van de vooronderstelling dat communicatie een mensenrecht is
dat gemeenschappen in staat stelt om hun recht op vrije meningsuiting uit te
oefenen en geïnformeerd te worden.

Een netwerk van communicatie loopt door Abya Yala
Voor Anastasia Mejía, journalist van de MayaK’iche-gemeenschap en directeur van
het radiostation Xol Abaj Radio en
Xol Abaj TV, “bestaat er geen vrijheid
van meningsuiting in Guatemala”.
“Wij journalisten geven ons leven, we
brengen onszelf in gevaar, we nemen
risico’s, maar we moeten veiligheidsmaatregelen
nemen, want we staan bloot aan elke mogelijke situatie, zelfs aan de dood.
We kunnen nergens heen. De enige hoop die we hebben is ons te verenigen
als journalisten, berichtgevers, organisaties, inheemse volkeren. Het doet
de corrupten pijn wanneer we hen aan hun voeten omhoog trekken en
meeslepen,” zei ze, en zij bevestigde nogmaals de noodzaak om in heel Abya
Yala (Abya Yala is een alternatieve naam voor het continent Amerika, red.)
netwerken en allianties op te bouwen.
Maru Waldhüter, van het redactiecollectief “Marcha Noticias” uit Buenos Aires,
Argentinië, zei van haar kant dat de journalistiek van de gemeenschappen
en vanuit de feministische en alternatieve hoek in de regio versterkt wordt
om een gemeenschappelijke agenda op te stellen die enerzijds de strijd, het
verzet en de eisen van het volk begeleidt en anderzijds de slagbomen van
de officiële media en van de politieke en economische omroepen doorbreekt. →
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Guido De Schrijver

Slotverklaring
Ter afsluiting van de continentale
bijeenkomst werd een slotverklaring
opgesteld, waarin de basis
gelegd werd voor toekomstige
bondgenootschappen en
gezamenlijke taken om het initiatief
een continentale betekenis te geven.

“Dit is geen eenvoudige bijeenkomst geweest, maar een weerzien
van mensen en volkeren die onze paden gekruist hebben sinds
de tijd dat onze voorouders het woord begonnen te weven.
Evenzo zeggen wij dat dit een bijeenkomst is van ervaringen, van
hoogdringendheid, van samengebalde aanklachten, van ongeduld
tegenover onrechtvaardigheid, van kreten en stiltes waaruit, zoals
altijd, blijkt dat wij het recht hebben om te zijn wat wij willen zijn:
vrije mensen in vrije gebieden, vol Buen Vivir (het Goede Leven,
red.) voor onze volkeren.”’

10

Plundering ontheemde gemeenschap
Plundering van een ontheemde gemeenschap.
Na ons bezoek aan Bernardo Caal Xol in de gevangenis van Cobán, was
de advocaat van de verdediging bereid een ommetje te maken tijdens de
terugkeer naar de hoofdstad. Onderweg sloegen we af in San Cristóbal
Verapaz en bezochten we Kajkoj Máximo Ba Tiul, Maya Pocomchi,
onderzoeker en antropoloog. Ik ken hem van de digitale vergaderingen van
Commissie 5 (‘Oorspronkelijke Volkeren en Afro-Nakomelingen’ van LatijnsAmerika) van Convida-20.

Hij overhandigde mij een documentje uitgegeven door het Centrum voor
Bezinning Nim Poqom, dat hij beheert. Het werd een eenvoudige en
overvloedig geïllustreerde uitgave voor de man en de vrouw aan de basis.
En het is gebaseerd op de doctoraatsthesis ‘Gemeenschappen die strijden.
Negativiteit en verzet in Ribacó’ (Purulhá, 1990-2014) van Mario E. López
Barrientos en de mondelinge overleveringen van slachtoffers.

Tragisch. De eeuwige strijd om grond.
Ik vat het documentje hier samen.
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Het leven in de gemeenschap.
De gemeenschap Vega Larga leefde op een grondgebied, dat haar door
het Nationaal Instituut voor Landhervorming wettelijk overgedragen was. De
bewoners hadden er een gemeenschappelijke vergaderzaal. Een katholieke
kerk. Een gezamenlijke veestapel. Een gemeenschappelijke winkel. Een
Gezondheidscentrum met een kleine gemeenschappelijke apotheek. Een
netwerk van waterleidingtoevoer naar de woningen. Ze hadden wegen
aangelegd. In totaal hadden ze 15 miljoen Quetzales geïnvesteerd..

Hervestiging
Op 11 september 1995 krijgen ze bezoek. Estuardo Secaira, de chef van
de Verdedigers van de Natuur, afgevaardigden van de Nationale Raad
voor Beschermde Gebieden, afgevaardigden van het Nationaal Instituut
voor Landhervorming en de Sociale Pastoraal van het bisdom Verapaz
komen langs om hen te overtuigen dat ze het grondgebied moeten verlaten.
Verdedigers van de Natuur argumenteert dat het te maken heeft met het
→
rooien van bomen.
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Ze krijgen drie opties:
1. Ze vertrekken vrijwillig.
2. Ze verlaten het gebied na onderhandelingen.
3. Ze krijgen een bevel voor aanhouding en gevangenneming (om druk uit te
oefenen).
De bewoners tonen weinig neiging om verplaatst te worden. Het terrein dat ze
in de plaats krijgen is te ongunstig.
De gemeenschap weigert, want het is hun grond. Ze zijn gewoon aan het
klimaat, aan de ruimte, aan de plantengroei, aan de dieren, aan hun leven
ter plaatse.
Maar ze worden verplicht om akkoorden voor hervestiging te ondertekenen.
Ondertussen wordt druk uitgeoefend, onder andere door het verbod om
hun grond nog langer te bewerken. Ook de toegang tot het bos wordt hen
verboden. Dit kwam in feite neer op doodstraf door honger en koude.
Alles had te maken met het feit dat op 4 oktober 1990 het reservaat van
de Biosfeer Sierra de las Minas als Beschermd Gebied werd verklaard. Het
gebied van de gemeenschap lag daarin. Maar al gauw bleek dat alleen de
gemeenschap getroffen werd door de verdrijving uit het nieuw verklaarde
Beschermd Gebied. De grootgrondbezitters rondom, die zich meester
gemaakt hadden van de gronden van de staat, konden blijven.
→
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Guido De Schrijver

Een tragische tocht

Op 6 december 1998 vertrekken 35 families. ‘Verdedigers van de Natuur’
zorgt voor een vrachtwagen waarin ze nauwelijks hun spullen kunnen in
vervoeren. Zijzelf lopen 14 uur te voet. Onder de families bevinden zich
vrouwen die drie dagen eerder een kind ter wereld gebracht hadden. Andere
bevielen onderweg. Tijdens de tocht moesten ze een hangbrug oversteken
over de rivier Río Matanzas. Een kind van 6 jaar viel in het water en verdronk.
Vier maanden voor de gemeenschap weggewerkt werd, op 3 september 1998,
werd het grondgebied overgeheveld op naam van de Stichting ‘Verdedigers
van de Natuur’. Wettelijk werd het beschouwd als een gift. De leden van de
gemeenschap die niet konden lezen of schrijven, plaatsten hun vingerafdruk
op het papier en op die manier werden ze bedrogen en deden ze afstand van
hun grondgebied.

Niet nagekomen beloften

Tijdens de onderhandelingen beloofde ‘Verdedigers van de Natuur’ hen
hetzelfde als wat ze in de gemeenschap achterlieten, hetzelfde, enkel op een
andere plaats: huizen, wegen, drinkbaar water en andere zaken.
Maar al in 1997 ontstonden spanningen tussen de gemeenschap en
‘Verdedigers van de Natuur’, dat hen in de persoon van Oscar Tot,
afgevaardigden van Polochic, duidelijk maakte dat het niet beschikte over het
geld voor de aankoop van de beloofde grond voor de hervestiging.
Toch werd de gemeenschap verplicht om het grondgebied te verlaten, ze
kregen geen ander alternatief.
Vele jaren later waren nog altijd geen gemeenschappelijke vergaderzaal, huizen
met kacheltjes en toiletten en het gemeenschappelijk gezondheidscentrum
gebouwd.
De gemeenschap kreeg honger en dood te verduren. De grond die hen
toegewezen was bleek onvruchtbaar te zijn, waardoor zij hun koffie, maïs en
bonen van vroeger niet konden telen.
De gemeenschap zag te laat in dat ze gebruikt en bedrogen werd door
‘Verdedigers van de Natuur’, de sociale pastoraal en de gemeente van
Purulhá.
Toch behouden ze de hoop op gerechtigheid met betrekking tot hun grond.
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Kunst
Aj K’ux (de auteur van dit artikel) werd geboren tijdens het seizoen
waarin de milpa ontkiemde. Zijn belangstelling voor zijn cultuur bracht
hem ertoe zich te verbinden met de verhalen van vroeger en nu. Onlangs
interviewde hij een ‘singer-songwriter.’
San Juan Comalapa is een dorp op tweeduizend meter hoogte, omgeven
door een gematigd klimaat tussen valleien en ravijnen. Men bereikt het
dorp van de Maya-Kaqchikel-inwoners na het doorkruisen van uitgestrekte
bossen. De muren van de straten vertellen de geschiedenis vanaf de komst
van de Spanjaarden tot de bloedbaden van het interne gewapende conflict.
Ik vind dat Comalapa de comal (bakplaat, red.) is van kunstenaars, van zijn
bekende schilders, dichters, wevers, vroedvrouwen en muzikanten, zoals
Sara Curruchich die hier 29 jaar geleden geboren werd.

Sara Curruchich

Ze heeft een veelkleurige glimlach, groeide op omringd door grootmoeders,
vroedvrouwen, schilderende grootvaders, jonge muzikanten en artiesten
die haar vandaag, door de generaties heen, begeleiden in haar woorden en
→
muziek.
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Ik kreeg de gelegenheid om kort met Sara te spreken en dit is wat ze me
vertelt:
“Ik deel jullie mee dat muziek een fundamentele wortel is van mijn leven
en het algemene bestaan van de Mensheid. De muziek heeft me begeleid
in mijn angsten en heeft me kracht gegeven. En dat was de impuls om de
liedjes die ik op een gegeven moment schreef te delen met meer mensen.
Mijn composities hebben me geholpen om veel van de plagen van racisme
te kunnen duiden die ons als inheemse vrouwen en als inheemse volkeren
voortdurend belagen. Ik begon met het schrijven van de liedjes in 2015. Het
eerste album ‘Somos’ presenteerden we in 2020 en nu ‘Inheemse Vrouw’ in
2022.”
Op 15-jarige leeftijd reisde Sara van haar geboorteplaats Chixot naar de
stad om er muziekonderwijs te volgen, zoals zij in een interview aan Ocote
vertelde:
“Eerst wilde ik niet dat mensen zouden beseffen dat ik een inheemse vrouw
was, hoewel dat vanwege mijn uiterlijk nogal moeilijk te verbergen viel.
Naderhand merkte ik een duidelijk verschil tussen hoe ze me behandelden
toen ik mezelf niet identificeerde als inheemse vrouw en toen ik mezelf
identificeerde als inheemse vrouw.”
Toch was deze structurele discriminatie in Guatemala voor haar geen
beletsel om haar afkomst en gewoonten overal ter wereld te rechtvaardigen.
Haar recente tournee heeft haar naar meer dan vijftien optredens gebracht,
→
waarbij ze steden aandeed in Mexico, de Verenigde Staten en Europa.
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“Voor mij is het een gul geschenk van het leven om eender welk gebied
of land aan te doen, omdat je de geschiedenis, de ervaring, de strijd, het
verzet van zoveel mensen uit zoveel gemeenschappen leert kennen en van
heel dichtbij mag meemaken. Ook ga je ervan uit dat je door de liederen
vreugde, tederheid, rechtmatige woede en de waardigheid van de mensen
kan delen. Ik neem dit met veel liefde en ook met veel verantwoordelijkheid
op mij, wetende dat we allemaal kunnen bijdragen vanwaar we staan, in mijn
geval wanneer ik alleen ga of wanneer ik met de muziekband op weg ben.
We kunnen bijdragen door middel van muziek, voor bewustwording en voor
bezinning, zodat de gemeenschap en het sociaal weefsel hechter worden.”
Als haar gevraagd wordt naar de boodschap van haar muziek en naar de
inspiratie antwoordt ze:
“De voor de hand liggende boodschap is dat de inheemse volkeren bestaan,
dat er inheemse vrouwen zijn die hard hun best doen om politieke, culturele
ruimten, eigenlijk alle ruimten te recupereren en dat zij strijden en zich
verzetten. Fundamenteel willen we duidelijk maken dat wij levende culturen
zijn. En dat we het woord, onze stem willen delen, als een vorm van verzet en
van het omarmen van onze identiteit, maar ook als een manier van politieke
uiting van wat wij zijn als politieke actoren over de hele wereld.”
→
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Aj K’ux

‘Vrouw zijn in Guatemala is een daad van verzet,’ hebt u bij verschillende
gelegenheden gezegd, wat is de uitdaging voor de nieuwe generaties
Guatemalteken?
“Eén van de uitdagingen is om tot onszelf te spreken, om tot ons innerlijke zelf
te komen. Want vaak staan we het ons niet eens toe om tot onszelf te spreken
en te weten dat we geen voorwerpen zijn, dat we bezitters van rechten zijn.
We zijn politieke actoren en we moeten weten dat onze stem heel belangrijk
is, ons woord, ideeën en overtuigingen. Het gaat er dus om, denk ik, met
veel liefde en met veel respect ons individuele bestaan te omarmen, maar
ook het meervoudige bestaan waardoor we in staat zijn om veranderingen
te verwezenlijken in onze directe omgeving die zich dan gaan uitbreiden.
Zo wordt een weefsel gevormd en versterkt. Ook niet te vergeten, artistieke
plekken organiseren zodat alle mensen er toegang toe hebben, want kunst is
ook ons recht en vaak is het ons ontzegd.”
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Boeiende initiatieven
Ik kreeg tijdens mijn verblijf in Guatemala de gelegenheid om enkele
interessante projecten te bezoeken die uitgevoerd worden door groepen en
coöperatieven. In Quetzaltenango had ik een ontmoeting met Claudia van
SERJUS en Karin Swagemakers, coöperante van Broederlijk Delen.
Tijdens ons gesprek kwamen we tot het besluit dat, hoe rot en corrupt de top
ook mag zijn, aan de basis fantastische initiatieven genomen worden. En dat
mocht ik met eigen ogen gaan bekijken tijdens bezoeken aan verschillende
lokale projecten, die we met de steungroep financieel een klein duwtje gaven.

ASIDEQ
Ciudad Quetzal maakt deel uit van de gemeente San Juan Sacatepequez.
Daar werd ik ontvangen door enkele leden van Asideq, voorwaar een
opmerkelijke ervaring. Deze ‘civiele ontwikkelingsvereniging’ had het over een
brede waaier van uitdagingen waarop ze een antwoord proberen te geven. Ze
zijn met zeven bestuursleden en houden maandelijkse vergaderingen, naast
de permanente activiteiten van de verschillende werkgroepen. Ze kunnen
onderandere rekenen op vijfentwintig gezondheidspromotoren die zich nu
vooral inzetten om de vaccinatiecampagne tegen Covid vooruit te helpen.
→
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Hun globale inzet is verdeeld over vijf terreinen: het milieu, de gezondheidszorg,
kinderen en adolescenten, woning, politieke vorming en voedingsoevereiniteit.
In verband met deze laatste werking zijn het vooral vrouwen die aan de kar
trekken. Eén van de methodes die ze hierbij gebruiken is het kenbaar maken
van de soja in de zone. Die laten ze helemaal komen vanuit Ixcán, waar de
bonen uitgebreid geteeld worden. Ze verwerken ze tot kaas, yoghurt, brood en
cakes. Maar ze maken ook glycerinezeep en shampoo. Alles moet organisch
zijn. Inmiddels promoten ze een voorstel voor een wetsdecreet over water
(dat heel schaars is in de zone). Ze zetten zich in voor de preventie van
geweldpleging, te beginnen in de schoot van de familie. Ze proberen iets te
doen aan het probleem van het sputterende openbaar transport.
“We worden scheef bekeken door het gemeentebestuur, omdat we
taken op ons nemen die hen toekomen, maar die zij niet uitvoeren,”
besloot één van de aanwezigen. (Gds)

Fraude breidt zich uit

Tot in de gangen van de staatsuniversiteit San Carlos is de corruptie
doorgedrongen. Walter Mazariegos, decaan van Humane wetenschappen,
die door corruptie in opspraak kwam, werd verkozen tot rector van de
universiteit. Een deel van de fraude werd georkestreerd door de Hoge
Raad van de Universiteit, die de persoon in kwestie onwettig tot rector
benoemde. Verschillende universitaire
en sociale sectoren wezen erop dat
de man door President Giammattei
werd gekozen om het rectoraat te
bekleden. In de vroege uren van de
dag van de aanstelling verzamelden
studenten, docenten, arbeiders,
kiezers en afgestudeerden van de
universiteit zich om te voorkomen
dat de verkiezingsfraude zou worden
geconsumeerd. Daarop volgden willekeurige arrestaties, onder meer van
een arts, afranselingen, dwang, bedreigingen, traangas en repressie door de
politie. (Gds)
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Aan de rand van de hoofdstad
Op een boogscheut van Asideq ligt het gebouw van de ‘Vereniging voor
Studies en Projecten van de Inspanningen van de Bevolking’ (EPRODEP)
Tijdens mijn bezoek stootte ik op de directeur, niemand minder dan Pablo
Silva. Hij was in de jaren ‘80 lid van het Comité Pro Justicia y Paz de
Guatemala. Een blij en onverwacht weerzien. Ik kwam er terecht in een
vormingsprogramma, net op het ogenblik dat de deelnemers zich in kleine
groepen verdeelden om zich te buigen over een doorlichting van de sociale,
economische en culturele situatie waarin ze leven.

EPRODEP

wil vooral een integrale ontwikkeling van de gemeenschap
bevorderen met nadruk op kinderen en adolescenten in het zuidelijk deel van
de gemeente San Juan Sacatepéquez, algemeen bekend als ‘Ciudad Quetzal’.
Ze geven hun taak gestalte door het aanreiken van een vormingsproces voor
kinderen, adolescenten, jongeren en vrouwen die in hoge mate kwetsbaar
zijn en via politieke lobbywerking ten behoeve van de rechten van kinderen
→
en adolescenten
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Projecten
EPRODEP begeleidt een
hele
resem
projecten.
Directeur Pablo Silva legde
me één van de projecten
in detail uit. Het gaat over
het bevorderen van het
recht op een leven zonder
geweld voor kinderen en
adolescenten. Concreet komt
het neer op het versterken
van de gemeenschappen in
het voorkomen van seksueel
geweld in een gezins- en een
schoolomgeving. Daartoe
wordt in 7 onderwijsruimten
in Ciudad Quetzal, La
Verbena en Brigada een
opleiding gegeven aan
kinderen, onderwijzers en
gezinnen om de houding
inzake machtsverhoudingen
tussen de seksen en tussen
volwassenen en kinderen
te veranderen. Daarnaast
wordt geweld vastgesteld,
opgevolgd en aangeklaagd door het creëren van veilige ontmoetingsplaatsen,
speciaal voor meisjes en vrouwen. Hierdoor worden gemeenschappen die
aan de rand van de stad en dikwijls gemarginaliseerd leven, bewust gemaakt,
betrokken en gemobiliseerd om de rechten van kinderen te respecteren en
te verdedigen. En tenslotte om op lokaal en nationaal niveau via netwerken
voor kinderbescherming invloed uit te oefenen om het systeem voor
kinderbescherming ten goede om te buigen.
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→

Guido De Schrijver

De Stichting Inspanning en Voorspoed (FUNDAESPRO)
is aangesloten bij EPRODEP
Het is een basisorganisatie, bestaande uit vrouwen die zich bewust zijn van
de realiteit van hun gemeenschap en die hun krachten bundelen om de
kwaliteit van het leven van hun eigen gezinnen en van de gemeenschap te
verbeteren. De stichting draagt bij tot de sociale verbetering en de plaatselijke
ontwikkeling van de inwoners die gemarginaliseerd aan de rand van de stad
leven. Zij proberen het beleid van de overheid op gebied van gezondheidszorg
en onderwijs te beïnvloeden.
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