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◙ Lutherse Kerk in Zacapa bedreigd 

 

 Onbekenden sloegen de ramen van de Lutherse Kerk in Zacapa in en namen -slechts- 

één van de geïnstalleerde bewakingscamera's mee. Ze lieten de vertrekken in wanorde achter.  

 

 José Pilar Álvarez Cabrera, vertegenwoordiger en algemeen coördinator van de 

Lutherse Kerk, verklaarde aan Prensa Comunitaria dat de reden van de aanval nog niet bekend 

was. Hij wees erop dat er geen kostbaarheden in het hoofdkwartier aanwezig waren en dat de 

delinquenten mogelijk 'op zoek waren naar informatie of een speciale bedoeling hadden, 

aangezien zij alleen een monitor meenamen.' 

 

 Hijzelf kreeg her- 

haaldelijk bedreigingen en 

anonieme beschuldigingen 

over zich heen. 

Het was reeds de tweede 

keer dat onbekenden het 

hoofdkwartier van de 

Lutherse kerk binnen- 

drongen. In 2017 trachtten 

vijf personen met bivak- 

mutsen in te breken,  

maar een veiligheidsagent 

belette het toen.  
           (foto: eigen archief) 

 

 

 

 

 

De medewerkers van de kerk begeleiden inheemse gemeenschappen en steunen hen die 

strijden en zich verzetten om het water en hun grondgebied te verdedigen. 
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 In 2009 bezocht FIAN International in samenwerking met het toenmalige CIFCA 

en Guatemalteekse NGO's een viertal regio's in het land, om de schendingen tegen de 

mensenrechten ter plaatse te verifiëren.  

 Ik had het geluk een van de twaalf internationale deelnemers van de delegatie te zijn 

en nam deel aan de groep die het oosten van het land bezocht. En zo kwamen we onder meer 

terecht bij José Pilar Álvarez Cabrera en zijn medewerkers. Samen met de equipe van José 

bezochten we een gemeenschap in verzet tegen de monopolisering van het water door een 

grootgrondbezitter.  

◙ Werkgroep Guatemala van EU-LA Network 

 

 Frisse vakantiegezichten op de webinar van 7 september.  

Een van de belangrijke punten op de agenda was een gesprek met Luis Solano, economist 

voor de Universiteit San Carlos en journalist. Hij is auteur van het boek 'Guatemala: Petróleo 

y Minería en las Entrañas del Poder.'  

 Eén kernvraag: Wat kunnen we doen in de richting van de Europese Unie, gezien 

de waanzinnige straffeloosheid waarmee de regering in Guatemala te werk gaat?  

  

 "Jullie niveau van 

lobbywerk beweegt zich best op het 

economisch en commercieel terrein 

en dus vooral op de 

Guatemalteekse export naar de 

Europese Unie. En voor Guatemala 

is dat vooral het agrarisch terrein.  

 Een sterk voorbeeld is wat 

nu gebeurt in de streek van Verapaz. 

Producenten van koffie, bananen 

en palmolie voeren uit naar 

Europa en plegen repressie tegen 

de lokale boerenbevolking (met 

medeplichtigheid van de 

regering)."    (foto: TeleSUR)   
 

 Wat in Guatemala gebeurt, is een oud zeer, een weerspiegeling van de geschiedenis 

van het land. Exporterende bedrijfsleiders, militairen (vooral de veteranen) en regeringsleiders 

vinden elkaar. Zij doen er alles aan om het verzet van de bevolking en de roep om grond te 

breken.  

 Waarschuwingen en zelfs resoluties van het Europees Parlement voor 

schendingen van de mensenrechten zijn op zich goed, maar lang niet voldoende. De 

Cámara del Agro (Kamer van Landbouw) oefent (samen met de Guatemalteekse Ambassade 

in Brussel) intensief lobbywerk uit in de Europese Unie in Brussel.  

 Onze taak: de bedrijven identificeren, vooral de minder- en onbekende onder hen, die 

van dichterbij geconfronteerd worden met  de lokale bevolking en vandaar repressiever tegen 

haar te werk gaan. Zij verkopen dan hun producten aan de grote uitvoerders.  

 We moeten ons lobbywerk opdrijven en mikken op het economisch straffen door 

de Europese Unie van die repressieve producenten die uitblinken door repressie.   
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