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Auteur José Luis de León Díaz werd geboren op 19 augustus 1939 in San 
Juan del Obispo, hij schreef onder de naam Luis de Lión. 
Op 15 mei 1984 werd hij ontvoerd door leden van de inlichtingendienst van 
het Guatemalteekse leger. Daarna ‘verdween’ hij.

(foto: ouderlijk huis van Luis in San Juan el Obispo, vandaag een museum)

Het gedicht en de dichter

Jij vraagt mij 
een gedicht
en ik zeg je:
liefje,
maar jij bent er een.
Elk deel van jou
is een strofe
en het geheel 
poëzie.
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Editoriaal

→

De huidige regering van Guatemala, gesteund door het ‘Pact van 
de Corrupten’ is erin geslaagd om het justitieapparaat te gijzelen. 
Rechters en magistraten zijn uitgerangeerd, achter de tralies gezet 
of verbannen naar het buitenland.

De staat gijzelen

Buitenlandse reacties bleven niet uit. De Amerikaanse regering, die sowieso 
graag overal ter wereld allerlei soorten sancties uitstrooit, plaatste een aantal 
namen van Guatemalteekse regeringsleiders, functionarissen en collabore-
rende bedrijfsleiders op de gewraakte Lijst Engel van het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken van de VS. Die lijst wordt bevolkt door personen en staten 
die zich bezondigen aan corruptie en een antidemocratisch beleid. 
 Van hun kant stelden de Centraal-Amerikaanse Federatie van Rech-
ters voor Democratie (Fecajud) en andere internationale organisaties onlangs 
een diagnose. Ze belichtten het Rechtssysteem in Centraal-Amerika en de 
Caraïben. Ze besloten dat de toepassing van Justitie en de strafvervolging in 
Guatemala in handen is van criminele structuren. 

De corrupte octopus 
slaat zijn tentakels 
nu ook uit naar de 
autonome staatsuni-
versiteit San Carlos. 
Om krachten van 
de oppositie in de 
universiteit te neu-
traliseren werd een 
rector aangesteld 
die de richtlijnen van 
de corrupte regering 
nauwgezet volgt. 
Daardoor verliest de 

universiteit haar historische autonomie. Studenten en docenten houden al 
maandenlang een academische staking.    
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→

En ook de kritische pers is een doorn in het oog van de corrupten.
Onlangs werd José Rubén Zamora, directeur van de krant elPeriódico aan-
gehouden. 
“Het Openbaar Ministerie van procureur-generaal Consuelo Porras werkte al 
maanden vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, om het haar in de 
soep van Zamora te vinden. En als ze het niet kon vinden, zou ze het uitvin-
den,” zegt Edgar Gutiérrez, Guatemalteekse politieke analist en journalist.

Een dergelijk autoritair en antidemocratisch beleid wordt de president niet in 
dank afgenomen. Giammattei is minder populair dan ooit bij de bevolking. 
Onlangs greep een opiniepeiling plaats die Cid-Gallup uitvoerde onder de 
burgers van landen van de Latijns-Amerikaanse regio. De vraag ging over de 
prestaties van hun president. Giammattei eindigde op één na als laatste op 
de lijst van presidenten. Hij haalde nauwelijks 19% goedkeuring van de bevol-
king, achter Nicolás Maduro van Venezuela en Daniel Ortega van Nicaragua, 
die op de negende en zesde plaats staan met 23% en 37% goedkeuring..
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Guido De Schrijver

Inmiddels droomt antropoloog Kajkoj Máximo Ba Tiul van een nieuw 
staatsmodel. Hij worstelt met het feit dat progressieve krachten er maar niet 
in slagen om een verenigd front te vormen om diepgaande veranderingen te 
kunnen aanbrengen. Uiteraard is hij ervan overtuigd dat veranderingen van 
bovenuit nooit de belangen van de bevolking zullen dienen.  

 “Er kan geen sprake zijn van een herinrichting van de staat als we 
het alleen doen of als we willen bouwen vanuit de voorhoede, zonder de 
aanwezigheid van het volk of alleen met een folkloristische aanwezigheid 
van het volk. De mensen moeten overtuigd worden. De gewone mensen, de 
nobodies, de verwaarloosden, zodat zij het project op zich nemen en erop 
vertrouwen dat het ten goede kan veranderen. Bij verkiezingen mag niet ver-
geten worden dat het de niet geïnformeerde, gekoloniseerde en onderworpen 
massa’s zijn die stemmen. Er is een diepgaand proces nodig.
 Overtuig hen ervan dat zij niet langer bang hoeven te zijn voor de 
COCODE (Gemeenschapsraden voor Stedelijke en Rurale Ontwikkeling, 
red.), de burgemeester, de president, de volksvertegenwoordiger, de gouver-
neur, de functionaris, de priester, de pastor, de sociale leider, de leraar, de 
nationale politie of een lid van de veiligheidsinstellingen, of de gemeentelijke 
verkeerspolitie. Overtuig hen ervan dat de opbouw van een nieuw staatsmo-
del voor hen een middel is om hun waardigheid te herwinnen, hun wanqilal, 
zoals de Q’eqchi’ zeggen.”  
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KErKwErK

Op 20 juli publiceerde de Guatemalteekse Bisschoppenconferentie een 
mededeling. Daarin wijst ze er onder andere op dat “de corruptie, onver-
antwoordelijkheid, eigenbelang en politieke kortzichtigheid van ambte-
naren in alle organen van de staat het systeem hebben gecorrumpeerd, 
misbruikt, en een disfunctionele staat hebben gecreëerd die niet bij 
machte is om zijn functie te vervullen, namelijk het begunstigen van het 
algemeen welzijn.”
 De gevolgen zijn enorm. “Wij vinden ons land op de laagste 
plaats van Latijns-Amerika wat menselijke ontwikkeling betreft. En hoe-
wel de problemen historisch en internationaal zijn, verergert het feit de 
situatie nog waarbij regeringen ontwikkelingsplannen alleen maken 
voor de korte termijn en voor verkiezingsdoeleinden.”

‘De hoop stelt niet teleur’
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 De bevolking betaalt, net zoals vroeger, ook nu de mistoestanden. 
In een notendop leggen de  bisschoppen de vinger op de wonde. “We blijven 
weinig vooruitgang zien in de strijd tegen ondervoeding bij kinderen, de ge-
weldscijfers blijven hoog en er wordt geen echt en doeltreffend beleid gevoerd 
ten gunste van de inheemse bevolking of ten voordele van een transparante 
toepassing van het recht.”Dat treft “vooral mensen met lage inkomens, die 
ook te lijden hebben onder de gevolgen van de hoge kosten van levenson-
derhoud, een gevolg bovendien van de mondiale economische omstandighe-
den.”
 De prelaten richten zich vervolgens tot de bevolking in de meest 
brede zin van het woord. “Wij roepen alle gelovige burgers op, ongeacht of zij 
al dan niet tot een politieke organisatie van de staat behoren, om hun hande-
lingen in de openbare sfeer op morele en ethische wijze uit te voeren. Aan de 
particuliere sector, om hun functie te vervullen geleid door de morele zin van 
hun gedrag en werk. Aan de burgers die geen godsdienst belijden vragen wij 
om zich ervan bewust te worden dat de ethische en morele verantwoordelijk-
heid van hun daden ook bijdraagt tot het tot stand brengen van een welvaren-
de en solidaire samenleving. Wij nodigen de Guatemalteken uit om de illusie 
van het bouwen aan de vrede in ons land niet te verliezen. God roept ons op 
om gerechtigheid te zoeken, om het menselijk leven in al zijn momenten en 
voor alle personen te verdedigen, vooral voor de meest kwetsbare.”
 Waarachtig geloof behelst niet alleen gebed, maar ook krachtdadig 
streven naar vrede en gerechtigheid. Bovendien blijken de bisschoppen in 
bedekte termen te verwijzen naar bepaalde religieuze denominaties die heel 
dicht aanleunen bij het huidige corrupte beleid. “En laten we tenslotte niet 
vergeten dat het ware christelijke geloof niet alleen bestaat uit het afsmeken 
van de zegen van de ware God, maar ook uit het “werken voor gerechtigheid 
en vrede”. Mogen de religieuze vieringen van welke denominatie dan ook in 
de komende maanden niet in de verleiding komen om politieke propaganda 
te vermengen met schijnbaar gebed.”

.

Guido De Schrijver
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→

Op 11 augustus was de dag van algemene protesten tegen de frauduleuze 
verkiezing van Walter Mazariegos tot rector van de universiteit San Carlos 
van Guatemala (USAC). 
Honderden studenten van verschillende academische opleidingen liepen over 
de brede Bolívar. Het was een enorme menselijke golf, jongeren in witte jas-
sen die luidkeels hun afkeuring uitspraken, landbouwkundigen op laarzen met 
protestposters. Ze legden acht kilometer af tot aan het Nationaal Paleis in het 
centrum. Al meer dan honderd dagen wordt er verzet geleverd door de cam-
pus van de universiteit te bezetten als protest tegen en veroordeling van de 
frauduleuze verkiezing van de nieuwe rector, door de regering aangewezen, 
zonder inspraak van professoren en studenten. Daardoor is de aloude staats-
universiteit haar historische autonomie zo goed als kwijt.

VErzEt tEgEn bEdrEiging uniVErsitEit
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Op één van de posters staat: 
“Als je maar weet, wij studenten geven niet op, we krij-
gen jullie eruit #fueramazariegos.” Een andere affiche maakte 
allusie op het feit dat jongeren van eenvoudige komaf het toch ver kunnen 
schoppen dankzij de staatsuniversiteit: ‘Grootmoeder analfabeet, moeder 
lagere school, dochter scheikundebiologe, dankzij de USAC.’ Volgens gege-
vens van de Guatemalteekse volkstelling in 2018 ging er op een totaal van 
7,3 miljoen inwoners tussen 6 en 29 jaar oud 49,5 %  niet naar school als 
gevolg van armoede, corruptie en verwaarlozing door de staat. Slechts 2,9 % 
van de bevolking bereikte de universiteit.

Onderweg werden de manifestanten opgewacht door de inheemse autoritei-
ten. Zij herinnerden de nieuwe generaties eraan dat hun wegen al lang sa-
mengaan, sinds de tijd dat de studentenleiders vervolgd en vermoord werden, 
omdat zij opkwamen voor een betere toekomst voor iedereen. De inheemsen 
hekelden de gijzeling van de drie machten van de staat en het nefaste voorne-
men om hetzelfde te doen met de universiteit.. →
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Op die manier willen de corrupte machthebbers de stem van de universi-
teit binnenhalen in de vierenvijftig instanties van het nationale leven. Daarin 
neemt de USAC actief deel als lid van de comités die benoemingen naar 
voren schuiven, zoals voor de Monetaire Raad, het Guatemalteekse Instituut 
voor Sociale Zekerheid, het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof.

Voor de gevel van het Congres riepen de manifestanten 
de slogan: 
“De universiteit is niet te koop, zij wordt verdedigd.”  

Maatschappelijke groeperingen, vrouwen, inheemse leiders, jongeren en 
studenten liepen mee in de mars naar het Nationaal Paleis, waar het protest 
eindigde, maar niet de strijd voor de bescherming van de autonomie en de 
strijd van de studenten en het volk voor een beter Guatemala voor iedereen.

Aj K’ux
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Ward Capiau zocht samen met de 
plantagearbeiders naar de wortels van 
onrecht en uitbuiting. Ze kwamen  tot 
het besef dat ze zelf hun lot in eigen 
handen moesten nemen. Vanaf het 
ontstaan van het CUC (Comité voor 
Boereneenheid) was hij betrokken bij 
de organisatie ervan aan de Zuidkust 
van Guatemala. Het organiseren van 
de boerenbevolking was het enig moge-
lijke verweer tegen de uitbuiting en de 
extreme armoede. In oktober 1981 werd 
hij neergeschoten door het leger. 

wij gEdEnKEn

Bert Van Ishoven werd geboren op 
30 maart 1937 en verliet ons op 16 juli 
2022. 
De laatste jaren woonde hij met echtge-
note Malou in Ternat. Het echtpaar hield 
van reizen, wat hen in verschillende 
Latijns-Amerikaanse landen bracht. 
Solidariteit was hen dan ook op het lijf 
geschreven. Al vele jaren zijn ze samen 
lid van de steungroep Solidair met Gua-
temala. Ook steunen ze financieel het 
scholenproject van ‘t Maya Kind van Nu 
uit Keerbergen. We danken Bert voor 
zijn inzet en gezelschap tijdens al die ja-
ren van aandacht en lotsverbondenheid 
met het volk van Guatemala.  
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Een in steen uitgehouwen figuur van een menselijk hoofd werd gevonden 
door de directeur van de lagere school in het dorp Santa Lucía Utatlán, Sololá 
half augustus dit jaar. Het exemplaar werd uitgegraven, samen met nog en-
kele andere stenen, door machines, die in het centrum van de gemeente aan 
het werk waren voor de verbouwing van een gemeentelijk stadion. 
Bij de K’iche bevolking bestaan eigen procedures om te bepalen of de gevon-
den stukken heilig zijn of elementen van voorouderlijke spiritualiteit bevatten. 
Daartoe past een groep spirituele gidsen een methode toe om vast te stellen 
of het stuk deel uitmaakt van een precolumbiaans spiritueel centrum of altaar 
van de Maya’s.

De inheemse burgemeester stuurde op de dag dat zij de steen vonden, een 
nota naar de hoofdgemeente Santa Lucía Utatlán, waarin zij opschorting van 
de werkzaamheden in het gebied eiste, omdat zij het beschouwen als een 
heilige plaats die mogelijk door hun voorouders is gebruikt. Zij verzocht ook 
het Instituut voor Antropologie en Geschiedenis van het Ministerie van Cul-
tuur en Sport (MCD) om een volledig onderzoek van de site. Volgens een 
onafhankelijke archeoloog zou de eerste steen die gevonden werd in verband 
kunnen gebracht worden met de preklassieke periode (van 700 voor Chr. tot 
200 na Chr.)                                                                                             (gds) 

gEschiEdEnis Komt boVEngronds 
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→

guatEmaltEEKs bEzoEK aan taiwan

 Alejandro Giammattei reisde eind juli naar Kiev om zijn steun te be-
tuigen aan Oekraïne te midden van de oorlog met Rusland. Hij werd op zijn 
reis onder andere vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken Mario 
Búcaro. De Guatemalteekse regeringsleden willen tot elke prijs de grote baas 
in Washington paaien met geopolitieke gebaren. Zo zijn de internationale 
vrienden van de VS de internationale vrienden van Guatemala en de vijan-
den van de VS zijn dan ook de vijanden van Guatemala. Laat dat eens en 
voor altijd duidelijk zijn. En daarmee hopen de corrupte beleidsvoerders de 
Amerikaanse waarschuwingen en mogelijke sancties tegen de verregaande 
schendingen van de mensenrechten te milderen. 
 Het zit de VS hoog dat de Guatemalteekse regering integere ma-
gistraten aanhoudt, gevangen neemt of naar het buitenland verbant, zoals 
gebeurde met Virginia Laparra, de Speciale Magistraat tegen de Corruptie in 
Quetzaltenango.

 En dus trok in een gebaar van verstandhouding met Washington de 
minister van Buitenlandse Zaken van Guatemala Mario Búcaro eind augustus 
na Oekraïne naar Taiwan. Daarmee wil Mario Búcaro de steun van Guatema-
la aan het eiland betuigen, nadat de reizen van Nancy Pelosi, de voorzitster 
van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, en van andere VS-delegaties 
in augustus een escalatie van spanningen tussen China en Taiwan uitlokten.
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Het persbureau van Taiwan CNA meldde dat de minister bij zijn aankomst zei 
dat Guatemala en Taiwan twee bondgenoten zijn die volgens hem de waar-
den democratie, vrijheid en respect voor soevereiniteit delen. 
 “Het is geen toeval dat dit bezoek plaatsvindt in gevoelige tijden in 
de regio, aangezien deze reis dient als het sterkste voorbeeld van de verbin-
tenis van de Republiek Guatemala waarbij we onze steun aan Taiwan voort-
zetten ondanks alle uitdagingen of bedreigingen,” zei Búcaro, verwijzend naar 
de aan gang zijnde spanningen.
 Volgens de planning had de minister ontmoetingen met hoge ambte-
naren, onder wie president Tsai Ing-wen en haar Taiwanese ambtsgenoot, Jo-
seph Wu. Dit bezoek komt twee maanden nadat de president van Guatemala, 
Alejandro Giammattei, toegezegd had om de banden met Taipei in stand te 
houden, in een tijd waarin het eiland diplomatieke bondgenoten verliest van 
de weinige landen waarmee het betrekkingen onderhoudt. Na Burkina Faso, 
de Dominicaanse Republiek, Sao Tomé en Principe en Panama is buurland El 
Salvador, de vijfde diplomatieke bondgenoot van Taiwan die de banden met 
het eiland heeft verbroken om het ‘Eén China’-beginsel te eerbiedigen.

gds

De Eenheid voor de Bescherming van de Verdedigers van de Mensenrechten 
in Guatemala (Udefegua) waarschuwde voor toenemende repressie en ver-
volging van verdedigers van de mensenrechten in Guatemala.  De organisa-
tie verklaarde dat tijdens het eerste semester van 2022 bijna 600 agressies 
tegen mensenrechtenverdedigers geregistreerd werden. Tussen januari en 
juni van dit jaar werden in totaal 589 gevallen van agressie gemeld. Daarmee 
werd onder president Alejandro Giammattei het record van de vorige regerin-
gen overtroffen. Udefegua wees erop dat er in de twee en een half jaar van 
de ambtstermijn van president Giammattei 2.646 agressies tegen mensen-
rechtenverdedigers zijn geregistreerd.
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→

intErnationalE dag Van dE fotografiE

“Vandaag, met de technologische vooruitgang, hebben appara-
ten waarmee foto’s gemaakt kunnen worden van iedereen een 
amateurfotograaf gemaakt. Zelfportretten en foto’s van reizen en 
eten zijn populair op sociale netwerken.”

Elk jaar wordt op 19 augustus de dag in herinnering gebracht waarop in 1839 
de daguerreotypie (methode van een chemisch proces om een beeld vast te 
leggen) door de Franse overheid vrijgegeven werd en door iedereen in de 
wereld gebruikt kon worden. Hier bij ons liggen daar weinig mensen wakker 
van. Maar in Guatemala is dat heuglijke feit Prensa Comunitaria niet ont-
gaan. Journalist Juan Calles wees bij die gelegenheid op het belang van 
de fotografie en geeft de ervaring weer van een collega die zich toelegt op 
fotojournalistiek. 
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 Maar deze passie brengt de fotojournalist er ook toe om de vreugde 
van een patroonsfeest vast te leggen, de voorouderlijke dans van de mensen 
die het leven vieren, een ceremonie waarin een spirituele gids het hart van de 
hemel verzoekt, het hart van de aarde, het gelach van de gemeenschappen 
die, als ze zichzelf weerspiegeld zien op een foto, zich opgemerkt voelen, zich 
vertegenwoordigd voelen.
 In de woorden van fotojournalist Juan M. Rosales van Prensa Co-
munitaria is het indrukken van de sluiter van zijn camera en het bevriezen 
van een nieuwsmoment een oefening in geestelijke gezondheid, omdat hij het 
gevoel heeft dat hij zijn plicht vervult als fotojournalist, als burger die zich inzet 
voor de werkelijkheid.
 “Sinds ik in 2006 begonnen ben met fotograferen, deed ik dat als 
een manier om een spoor achter te laten van wat er voor mijn ogen gebeurde. 
Voor mij is de fotografische oefening een poging om een documentair archief 
achter te laten van de tijd die ik heb meegemaakt,” aldus de fotojournalist.
 “Wanneer een fotojournalist zich op een strategische plaats opstelt, 
het panorama observeert, beslist wat hij gaat fotograferen, het licht meet, met 
de cameralens het beeld kadert en klikt, dan legt hij een uniek en onherhaal-
baar moment in de geschiedenis vast. Een document voor het leven dat zal 
aantonen dat wij hier waren.”

(gds)

 Voor de fotojournalistiek is het een ware passie die je ertoe brengt 
om in de frontlinie van het nieuws te staan, daar waar traangasbommen ont-
ploffen, daar waar de geweerkolven van de  politie zonder onderscheid op 
mensen inbeuken. Het is een dwingende behoefte om de waarheid met een 
beeld te verslaan.

 Een fotograaf is niet iemand die een camera heeft en fotografeert. 
Een fotograaf is iemand die met een beeld een verhaal vertelt, iemand die een 
onherhaalbaar moment van geluk of een tragedie vastlegt die de geschiede-
nis van een persoon of een gemeenschap overstijgt. Vanaf die dag in 1839 
begon de ontwikkeling van de fotografie.
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→

Vrouwen voor Ecologie

De groep ‘Betsabé’ startte enkele jaren geleden met dertien vrouwen. Van-
daag kunnen ze rekenen op tachtig leden. Op vele plaatsen in het land zijn 
groepen druk bezig met wat ze noemen: ‘voedselsoevereiniteit’. Daarmee 
wijzen ze op de inspanningen om collectief zoveel mogelijk eigen voedsel te 
kweken en dat zonder te beschikken over uitgebreid grondbezit. Ook deze 
groep vrouwen ijvert voor voedselsoevereiniteit. Zij mikken op het intensief 
uitbaten van hun kleine percelen. Ze vertelden me dat ze erin slaagden om 
ondanks de pandemie overeind te blijven.

boEiEndE intiatiEVEn (2)

In het vorige nummer van het infobulletin berichte ik over bezoeken die ik 
bracht aan enkele lokale projecten ter gelegenheid van mijn reis in Guatemala 
in maart dit jaar. De leden die de projecten realiseren, worden gesteund door 
ASERJUS in Quetzaltenango. Zoals ik toen ook al schreef is het verrassend 
wat er zoal gebeurt aan boeiende initiatieven aan de basis, ondanks het ver-
werpelijke beleid van de regering. Hieronder stel ik nog twee projectjes voor 
die ik bezocht.
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Vroeger legden ze zich vooral toe op het weven van mooie doeken. Maar dat 
leverde minder en minder op. Vandaar dat ze met kleine projecten overge-
schakeld zijn op het uitbaten van de beperkte grond waarover ze beschikken. 
Hoofdzakelijk over het telen van allerlei groenten naast het kweken van leg-
kippen. Ze produceren op de eerste plaats voor eigen gebruik, maar hebben 
ook een standje op de lokale markt. Daar stellen ze hun producten aan het 
publiek voor. Om iedereen van de groep mee te krijgen hebben ze een kleine 
spaarkas voorzien. De leden kunnen een bepaald bedrag lenen tot en met 
3000 Quetzales. Ze betalen 5% aan interesten op de lening. De ervaring heeft 
hen geleerd dat zij geen problemen ondervinden bij het terugbetalen van wat 
afgesproken is. Daar is een programma voor vorming niet vreemd aan. In die 
vormingscursussen wordt verder sterk de nadruk gelegd op agro-ecologie. 
De groep beschikt ook over een maïsmolen. Alle vrouwen kunnen er terecht 
met hun dagelijks portie maïskorrels. 

Nuestra Tierra 

In het stadje Cantel ontmoette ik een groep van zeven personen die in 2020 
‘Nuestra Tierra’ opstartten. Maandelijks komen ze samen. Wat hen drijft is het 
nastreven van ‘El Buen Vivir’ (het Goede Leven) voor de gemeenschap. In de 
praktijk leggen ze zich voornamelijk toe op het samenstellen van geconden-
seerd dierenvoedsel voor kippen en koeien, bestaande uit stro en afval van 
planten en etensresten, maïs en sap van suikerriet. →
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Dat vullen ze aan met heermoes (van de familie van de ‘kattenstaart’), een 
rijke bron van vitamines en mineralen. Om verwondingen bij de dieren te ge-
nezen bestrijken ze de plek met zalf van suikerstroop en de hoest bestrijden 
ze met een slijmoplossende stroop. Het gebeurt allemaal artisanaal en eco-
logisch. 
Ze laten zich technisch bijstaan door ‘Dierenartsen zonder Grenzen’ en be-
talen ervoor. Ze sturen promotoren uit om in de omgeving de economische 
activiteiten ecologisch aan te pakken. Zij besturen vijf werkgroepen: Verdedi-
ging van het grondgebied en Water is Leven; Communicatie (ze hebben on-
der andere contacten met een zestiental andere groepen); en Transparantie 
(zo informeren ze regelmatig de gemeente over wat ze doen); werkgroep de 
Vrouw; werkgroep Landbouw (ze beschikken over een zadenbank van talrijke 
groenten en gewassen).                                                                         (gds)

ooK jacht op journalistEn
 “Guatemala is getuige van een toename van de repressie en politie-
ke vervolging tegen degenen die opkomen voor de mensenrechten of voor de 
fundamentele rechten in het land... De agressies richten zich vandaag vooral 
tegen functionarissen van justitie, journalisten en milieuactivisten. Deze men-
sen zijn vandaag het slachtoffer van een klimaat van intimidatie, pesterijen en 
valse strafrechtelijke vervolging,” zei – bij de presentatie van een tussentijds 
rapport - Jorge Santos, directeur van de Eenheid voor de Bescherming van 
de Verdedigers van de Mensenrechten in Guatemala (UDEFEGUA). 
 Van de agressies, geregistreerd in de periode januari-juni van dit jaar, 
waren er in totaal 272 gericht tegen functionarissen van justitie, met name 
rechters, personeel van rechtbanken, openbare aanklagers, leden van het 
Kantoor van de Ombudsman voor de Mensenrechten, 114 agressies tegen 
verdedigers van de mensenrechten die langs juridische weg gerechtigheid 
trachten te vinden, onder wie slachtoffers van het interne gewapende conflict, 
familieleden van slachtoffers van moord op vrouwen en van veel voorkomend 
geweld.
De derde groep die de meeste agressies te verduren krijgt zijn journalisten 
en personeel van de media. In de eerste helft van 2022 werden in totaal 51 
agressies vastgelegd. Van deze groep zijn mensen in ballingschap gegaan 
of er werd tegen hen een arrestatiebevel uitgevaardigd of ze werden in de 
gevangenis gezet. →
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Een andere belangrijke groep zijn de verdedigers van de rechten van het mi-
lieu. Van januari tot juni dit jaar werden 47 agressies tegen hen opgetekend. 

“Als een journalist wordt aangevallen, wordt de hele samenleving 
aangevallen”

 Evelin Blanck van het CIVITAS-centrum, dat zich toelegt op de 
bescherming van verslaggevers, verklaarde dat geweld tegen journalisten in 
Guatemala een historisch continuüm is. Maar naast de criminalisering en se-
lectieve intimidatie van journalisten zijn daar de laatste twee jaar bedreigingen, 
dwangmaatregelen en discriminatie van vrouwelijke journalisten en gemeen-

schapsjournalisten in 
het binnenland bijge-
komen.
“Sinds het vertrek 
van de Internationale 
Commissie tegen 
straffeloosheid in 
Guatemala (CICIG), 
zijn de aanvallen op 
journalisten toege-
nomen. Zes van hen 
hebben het land ver-
laten, niet alleen om-

dat ze weten dat de staat hen niet zal beschermen, maar net omdat de staat 
hen aanvalt. Criminalisering en het discours van terreur tegen de pers die 
vandaag gehanteerd worden en het feit dat het functioneren van de media 
aangevallen wordt, is zeer ernstig te nemen. Niet alleen de reporter wordt 
namelijk aangevallen, maar ook het functioneren van de media. Dat is nu al te 
zien bij de repressie tegen de financieel directeur van de krant elPeriódico,” 
zei Evelin Blanck.
 Zij voegde er nog aan toe dat veel verslaggevers met wie zij sprak, 
denken dat hun nabije bestemming erin bestaat om Guatemala te verlaten. 
Dat betekent dat de persvrijheid wordt aangevallen. “En dat beschouwen we 
als een aanval op de gehele Guatemalteekse bevolking. Want zonder toe-
gang tot informatie en zonder geïnformeerd te kunnen worden, wordt de hele 
samenleving aangevallen.”                                                                      (gds)
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→

Kunst

Maria Mercedes Coroy werd geboren aan de voet van de vulkaan Agua, 
in Santa María de Jesús, Sacatepéquez, een Maya-Kaqchiqueldorp, ver-
bonden met de natuur. Het was in deze omgeving dat Maria Mercedes 
opgroeide en als kind nam zij graag deel aan de culturele activiteiten 
van haar dorp.

De Guatemalteekse actrice kondigde onlangs aan dat zij deel zal uitmaken 
van de nieuwe saga over de Marvel-superhelden, meer bepaald in Black Pan-
ther en het tweede luik daarvan Wakanda Forever.
Verschillende lokale media publiceerden het nieuws en lezers op sociale net-
werken reageerden verheugd en feliciteerden de actrice.
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 De krant la Hora publiceerde de verklaringen van de actrice: “Deel 
uitmaken van het Marvel-universum is voor mij iets heel speciaals, iets wat ik 
niet had verwacht. Een zeer grote stap in mijn carrière. Het opent wagenwijd 
een deur van mogelijkheden om mij uit te dagen als persoon en professional, 
aangezien het een andere productie is dan die waarin ik tot nog toe gespeeld 
heb.”
 Dit is niet de eerste Hollywood-filmproductie waaraan zij meewerkt. 
Eerder speelde ze in de film ‘Bel Canto’, met Julián Moore in de hoofdrol. 
In die productie trad ze op als een guerrillera die een belangrijke Japanse 
zakenman ontvoert. In Guatemala acteerde zij in de producties ‘Ixcanul’ en 
‘La Llorona.’ Verder speelde ze de hoofdrol in de serie ‘Malinche’, een Mexi-
caanse productie.
 In de superheldenfilm zal Maria Mercedes de moeder spelen van 
Namor, een waterfiguur. De rol vereiste nieuwe vaardigheden van de actrice 
omdat ze onder water moest acteren, maar volgens haar was het een erva-
ring waar ze erg van genoot en ze beschrijft het als een droom die uitkwam.
“Een zee van emoties overspoelde mij toen ik mezelf zag. Ik voelde mijn hart 
kloppen van ontroering omdat ik wist dat ik daar was waar ik me nooit had 
kunnen voorstellen er ooit eens te zijn, namelijk tussen acteurs en actrices die 
ik al sinds mijn kindertijd bewonder. Mijn ogen vulden zich met tranen, maar 
ook met diepe dankbaarheid voor alles wat komen gaat, want de weg is lang 
en vermoeiend geweest. Maar dat ik het resultaat van vele inspanningen nu 
kan meemaken, vervult me met vreugde”, vertelde ze aan La Hora.

Juan Calles  Prensa Comunitaria

‘Ixcanul’ 
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