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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
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◙ België erkent illegale kinderadopties uit Guatemala
De Guatemalteekse krant Soy502 streek het nieuws uit over haar pagina's.
'Dit is het resultaat van de strijd van de organisatie Raíces Perdidas, opgericht door de
Guatemalteekse/Belgische Mariela Coline Fanon, die van haar biologische moeder werd
gestolen en in een illegale adoptie werd verkocht aan een Belgisch echtpaar dat zich niet
bewust was van de onregelmatigheden in het proces.
Het Belgische parlement heeft in
unanieme stemming erkend dat er op zijn
grondgebied illegale adopties van
Guatemalteken hebben plaats- gevonden.
Voorts heeft het Belgisch parlement, via
de Commissie Buiten- landse Zaken,
haar verontschul- digingen aangeboden
aan de slachtoffers.
(foto: Moeder, ik ben niet dood Soy502)
Evenzo zal de Belgische staat de slachtoffers helpen hun familie in hun land van
herkomst terug te vinden door het verlenen van consulaire, diplomatieke, structurele en
institutionele bijstand bij het zoeken naar de herkomst van de slachtoffers. Dit is te danken
aan het feit dat op 9 juni in de plenaire vergadering richtsnoeren zijn vastgesteld om de
rechten van de slachtoffers te ondersteunen en een federaal onderzoek in te stellen.
◙ Ad-Hoc Groep Guatemala van EU-LAT Netwerk
Op dit ogenblik bestaat de ad-hoc groep uit volgende lidorganisaties:
Secretariaat EU-LAT Netwerk; Netwerk FONGI in Guatemala; Brigadas
Internationales de Paz (PBI) → Guatemala in Brussel; Protection International Central
America; Broederlijk Delen; Action Solidarité Tiers Monde asbl (Groot Hertogdom
Luxemburg); We Effect (Sweden); Europees Netwerk Oscar Romero Comités (SICSAL

- Europa); Diakonia (Zweden) in Guatemala; Swefor (Zweden) in Guatemala;
ENTREPUEBLOS (Spanje) in Guatemala; IM (Zweden); Action Aid in Guatemala;
Trocaire (Ierland) in Guatemala .
Op 13 juni kwamen we digitaal samen.
Hamvraag: In hoever slagen we erin de Europese Unie ver genoeg te krijgen om de
mensenrechten en de rechtstaat in Guatemala effectief te ondersteunen? En in hoever
hebben de huidige Europese sancties tegen het Guatemalteekse regeringsbeleid impact?
Had onder andere de resolutie van het Europees Parlement, uitgevaardigd in april,
voldoende impact op het beleid in Guatemala ? Op moreel vlak, ja. Op politiek vlak,
gedeeltelijk. Maar niet op commercieel vlak (waar het nijpt).

En wat met de band tussen de
Guatemalteekse regering en de corrupte rol
van privéondernemingen? (Verborgen eigendommen en gelden in fiscale paradijzen van
individuen lokaliseren en laten blokkeren?)
En heel belangrijk: wat met een impact op het
regeringsbeleid dat als resultaat de bevolking
niet treft?
We besloten een voorstel uit te werken
om stappen uit te tekenen die ons moeten
leiden naar een nog intensievere werking in de
richting van de Europese Unie. (Waar, met
wat, wanneer, naar wie?)
(foto: YouTube)

◙ Geslaagd samenwerkingsinitiatief
In het recente verleden waren we af en toe ietwat
ontgoocheld over de foto's van "Tqanil - Contactblad
met Eric Gruloos," geproduceerd door VEG. De
interessante inhoud werd weleens ondergewaardeerd door
de jammerlijke weergave van de bijhorende foto's, temeer
nu we in een tijdperk leven waarin de mens meer visueel
ingesteld is en een foto zeker nu 'meer waard is dan
honderd woorden.'
We staken ons licht op bij de leden van de Vrienden
van Eric Gruloos en met Marnix spraken we af om de
foto’s te verbeteren. We gingen te rade bij Paul Marien,
lid van onze steungroep en coördinator van de vzw
Vriendenkring Pater Briers uit Dworp en gespecialiseerd in
fotografie. De technische interventie van hem zorgde ervoor dat Tqanil van nu af schitterend
verlucht tevoorschijn komt. En dat je met meer enthousiasme de ervaringen van Eric leest.
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