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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
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◙ Gehackt tijdens een webinar Convida-20
Tijdens een digitale sessie van werkgroep 5
over "Interculturele Dialogen: het Concept 'Buen
Vivir' vanuit de Inheemse Volkeren" waaraan meer
dan 50 aanwezigen deelnamen, nam ook Maximo Ba
Tiul uit San Cristóbal Verapaz (Cobán) het woord.
Hij legde uit dat het concept 'El Buen Vivir' haaks
staat tegenover de westerse cultuur. Meer nog, dat het
westen denkt over 'El Buen Vivir' vanuit zijn westers
denken. Kan ook niet anders.
Voor het westen betekent het dat de inheemse
bevolking in harmonie leeft met de natuur en zorg
draagt voor het milieu, het grondgebied. Maar in feite
gaat het over een totaalconcept, een heel andere
manier van in het leven staan.
Te midden van zijn uitleg werden wij plots
aangevallen door sabotage, kreten en beledigende
boodschappen. Het trok de aandacht van mensen die
werkzaam zijn in computerbeveiliging dat de
identiteit van deelnemers, vanwaar de aanvallen
blijkbaar kwamen om aanstootgevende berichten te
versturen, verdrongen werd. Zo ook konden twee
gebruikers niet tot zwijgen worden gebracht of
worden uitgezet. Plots verscheen een akelige figuur
die waarschuwde; 'Indien jullie niet meteen stoppen,
worden over een minuut jullie computers onklaar
gemaakt.'
◙ Impact van de oorlog in Oekraïne
Reeds verscheidene jaren drijft Guatemala handel met Rusland en Oekraïne.
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Volgens de cijfers over de buitenlandse handel in 2021 exporteerde Guatemala voor 18,5
miljoen dollar goederen naar
Rusland en importeerde het voor
239 miljoen dollar.
Tot de meest relevante producten die
ingevoerd werden, behoren staal en
ijzer, meststoffen en kunstmest en
verder farmaceutische producten.
Guatemala verscheepte onder meer
bananen voor 7,3 miljoen dollar en
koffie voor 3 miljoen dollar.
Voor Oekraïne bedroeg de
uitvoer
67,5
miljoen
dollar
(hoofdzakelijk nikkel) en voerde
voor 34 miljoen dollar in. Het ging
hier vooral om ijzer en staal.
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Jennifer Murtazashvili, Universitair docent en directeur van het Centrum voor
Bestuur en Markten aan de Universiteit van Pittsburgh, nam deel aan lezingen in de
Guatemalteekse Universiteit Francisco Marroquín.
Ze werd onder andere naar haar mening gevraagd over belangrijke effecten voor Guatemala
van de aangangzijnde oorlog.
Als antwoord haalde ze de impact aan op de heersende economische crisis, vanwege de
sancties die worden uitgevoerd tegen Rusland. Zo ontstaat de druk op Guatemala om partij te
kiezen tussen Rusland en de VS. Hoewel China meer invloed zou kunnen krijgen, aangezien
de VS en Rusland zullen verzwakken.
Wat is beter?
Rusland is onbetrouwbaar. En er zijn ook veel risico's verbonden aan een partnerschap met
China vanwege de verplichtingen die eraan vasthangen. De geografische nabijheid met de
Verenigde Staten is de meest voor de hand liggende alliantie, omdat er een grote
afhankelijkheid is van de Amerikaanse economie, handel en de geldoverschrijvingen van
Guatemalteekse migranten. (gds)
◙ Verdediging van het grondgebied is een misdaad
In de gemeenschap van Pueblo Nuevo, Ixcán, is er sprake van politieke en
ideologische vervolging door magistraten van justitie van het Openbaar Ministerie (MP) om
het leiderschap van de gemeenschap ter verdediging van het grondgebied systematisch te
criminaliseren.
De rechter van de rechtbank van eerste aanleg voor strafzaken, drugshandel en
milieudelicten gaf kennis van 25 nieuwe klachten tegen gemeenschapsautoriteiten wegens
misdrijven als belemmering van de strafvervolging en dwang. Tot nu toe zijn meer dan 45
mensen in de gemeenschap aangeklaagd. Dit is een ongewoon en ongekend geval. Voor de
leden van de gemeenschap zijn deze misdaden vals.
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