SOLIDAIR MET GUATEMALA
Langestraat, 6 – B-9300 Aalst - Bélgica
Tel.: 053/62 94 76
E-mail: guidods@skynet.be
Website: http://www.solidairguate.be/
Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - BE53 9795 4510 6053

"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
Aalst, 6 juni 2022
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◙ Maya's heroveren grondgebied
In de gemeente Camotán, Chiquimula, werd een bijeenkomst gehouden van de
autoriteiten van de Ch'orti' en Poqomam volkeren, waarbij ervaringen werden uitgewisseld
over de verdediging en het herstel van Moeder Aarde.
Alida Vicente, doctor in Grondwettelijk Recht voor
de staatsuniversiteit San Carlos, uit de gemeente Palín,
Escuintla, waar Poqomam gesproken wordt, deelde mee dat
het initiatief gericht was op het kenbaar maken van de strijd
van het Ch'orti' volk voor de grond die hen toebehoort.
De bedoeling was om de ervaringen
van het Maya Ch'orti' volk kenbaar te maken, in verband met
de recuperatie van 635 caballerías van gemeenschapsgronden
die historisch gezien hen toebehoren.
(foto: Alida Vicente)

'Wij weten heel
goed dat het grondgebied van Ch'orti een van
de gebieden is die het meest te lijden hebben
onder de ongelijkheid, uitsluiting en racisme.
Bovendien is het een van de gebieden die
gelegen zijn in de zogenaamde Droge Corridor,
waar de niveaus van honger, armoede,
ondervoeding en chronische ondervoeding
alarmerend zijn,' merkte zij op.

'Het was een betekenisvolle bijdrage
om de ervaring van het Ch'orti' volk te leren
kennen, en ook om de rol van de vrouwen
van dit volk te waarderen die dienst doen als inheemse autoriteiten en die acties leiden
ten gunste van de strijd van vrouwen voor grond, waartoe zij vaak geen toegang
hebben,' concludeerde Alida Vicente.

◙ 'We hebben het recht niet om geen hoop te hebben'
Europese Oscar Romero comités samen in Madrid
Het was al een geruime poos geleden. Covid had er een stokje voor gestoken.
Maar nu was het weer gelukt. Tijdens het weekend van 27 tot 29 mei kwamen we
in lijf en leden samen in Madrid, 34 vertegenwoordigers van 15 lidcomités van het
Europees Netwerk Oscar Romero (SICSAL-Europa). Op zondagmorgen voegden
zich daar nog eens 8 vertegenwoordigers van Spaanse basisgemeenschappen bij.
Hieronder schets ik een paar thema's uit de overvolle agenda.
Het begon met een ontmoeting met het 'Huishoudingsterritorium.' In Spanje
leeft een massa Centraal-Amerikaanse (ook Guatemalteekse) vrouwen zonder
papieren. Meestal werken ze als zorg- en poetsvrouwen in privé gezinnen. Zonder
rechten en dikwijls uitgebuit. Twee dames onder hen kwamen hun verhaal doen.
Kommer en kwel. Vakbonden kunnen hen niet helpen, officieel bestaan ze niet.
Maar ze hadden het ook over hun inspanningen om een soort eigen vakbond te
organiseren, waardoor ze in de toekomst hopen betere werkvoorwaarden af te
dwingen van hun wekgevers.
Francisco, een Salvadoreen
die in Barcelona woont,
kwam voor de eerste keer op
de proppen. Hij illustreerde
zijn levensloop met een
indrukwekkende
video.
Overtuigd katholiek opgevoed en ingelijfd in het leger
dat tegen 'de communisten
vocht.' Hij schopte het tot
commandant van een legereenheid. Maar toen hij merkte dat het leger niet vocht
tegen 'communisten,' maar hele dorpen uitmoordde, vrouwen en kinderen
inbegrepen, zoals in Mozote, kwam zijn geest in opstand. Nu nog een kans wagen
om ook effectief de kar te keren. Toen een guerrilla-eenheid zijn kazerne overviel,
maakte hij met enkele soldaten gebruik om over te lopen en zich bij de
guerrillagroep te voegen.
Ik kreeg de gelegenheid om het verhaal van de strijd voor de vrijlating
van Bernardo Caal Xol te presenteren met een PowerPoint. Waarbij ik de
aanwezigen dankte voor de pertinente rol die ze daarin speelden door de
verspreiding van de zaak van Bernardo en het verkrijgen van handtekeningen bij
herhaalde brieven en oproepen.
José Manuel, universiteitprof van Murcia, beheert de website van SICSALInternationaal. Hij deelde ons mee dat de website 400 bezoeken per dag telt.
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