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      "Waanzin is hetzelfde doen 

             en nog eens en nog eens 

                  en andere resultaten verwachten" 
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◙ Manifestaties volgen elkaar op  
  

 Prensa Comunitaria meldt dat er tot nu toe (half september) van dit jaar 

meer dan zes mobilisaties georganiseerd werden, geconcentreerd in de hoofdstad, 

waar verschillende sociale sectoren zich achterzetten.  

 

 Op 25 en 26 april riep het Comité voor Plattelandsontwikkeling (CODECA) 

op tot een nationale 

staking. 

 Op 2 mei 

riepen inheemse 

autoriteiten op tot 

een demonstratie 

tegen de corrupte  

herverkiezing van 

procureur-generaal 

Consuelo Porras. 

 Op 9 augustus 

vond in het kader 

van de inter- 

nationale dag van de 

inheemse volkeren 

een massale mars 

 plaats.  
 (foto: 24CR) 
 En op 11 augustus leidden inheemse en mestiezenvrouwen, samen met 

sociale organisaties en georganiseerde studenten van de USAC, een protestactie die 

erop gericht was om de abnormale verkiezingsprocedure voor de rector van de 

universiteit aan te klagen en om de arrestatie van journalist en voorzitter van 

elPeriódico, José Rubén Zamora, te verwerpen. 
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 Op 12 september leidden de inheemse autoriteiten opnieuw een demonstratie 

om het aftreden te eisen van president Alejandro Giammattei en procureur-generaal 

Consuelo Porras, maar ook om de corruptie te verwerpen die volgens hen wordt 

belichaamd door beide regeringsleiders. Bovendien eisten ze het beëindigen van de 

criminalisering van inheemse volkeren, journalisten en gerechtsfunctionarissen, en 

respect voor de gerechtelijke onafhankelijkheid van rechters en magistraten. 

 De eisen van de inheemse autoriteiten waren verder gericht tegen de drie 

machten van de regering en het Openbaar Ministerie (MP). Zij claimden 

antwoorden in verband met de hoge kosten van het basisvoedselpakket en 

landbouwproducten; de gijzeling van het Openbaar Ministerie en het Kantoor van 

de Ombudsman voor de Mensenrechten, het Grondwettelijk Hof,  het Hoog- 

gerechtshof en de Universiteit San Carlos. 

 

 De Inheemse autoriteiten uit Chiquimula, Sololá, Jalapa, Palín, Escuintla, 

San Juan Sacatepéquez, Chuarrancho en Chinautla verzamelden zich op drie punten 

in de hoofdstad en sloten af met een concentratie op het Plein van de Grondwet. 

 

◙ Herdenking van Myrna Mack 

  
Ter gelegenheid 

van de moord op 

Myrna Mack 32 

jaar geleden:  

eucharistieviering, 

opgedragen, op 12 

september,   

voorgegaan door 

Ricardo Falla 
S.J., die in 2017 

de Quetzalprijs 

van Guatebelga 

vzw ontving en 

Juan Hernández Pico S.J.  
 

 

◙ Oorlog in Oekraïne 
 

'Het voortbestaan en de stelselmatige uitbreiding van de NAVO met exclusie van Rusland is 

de voornaamste onderliggende verklaring voor de aan de gang zijnde oorlog, die gestart is 

door Rusland en die - voor alle duidelijkheid - illegaal en illegitiem is.'  

(De Standaard) Tom Sauer, hoogleraar internationale veiligheid UAntwerpen en 

bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen.   
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