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◙ Of hoe multinationals te werk gaan 

 
 In  Asunción Mita, departement Jutiapa, startte onlangs de Gemeentelijke 

Burenraadpleging. Die kon niet vroeger doorgaan vanwege de Covid-pandemie. Het gaat 

concreet over de Mijn Cerro Blanco, eigendom van het Canadese bedrijf Elevar Resources, 

dat in dit gebied goud en zilver wil delven. De vraag die de inwoners voorgelegd werd: 

 

'Stemt u in met de installatie en exploitatie van metaalhoudende mijnbouwprojecten in 

elk van hun modaliteiten en die gevolgen hebben voor de natuurlijke hulpbronnen en 

het milieu?'  

 Sinds het maatschappelijk middenveld zich organiseerde om de raadpleging uit te 

voeren, werden zij slachtoffer van aanvallen van groepen die 'probeerden de gemeentelijke 

raadpleging te torpederen en onzekerheid te veroorzaken.' (Het is niet duidelijk of die 

groepen door het bedrijf financieel 

opgestart werden.)        

(foto: Factor4Guatemala) 

 Naar verluidt betaalde het 

mijnbouwbedrijf Cerro Blanco 

alleszins buseigenaars om te 

voorkomen dat mensen vanuit hun 

lokale gemeenschappen naar het 

centrale gebied zouden gevoerd om 

hun stem uit te brengen. 

 'Ook werden de 

reservervaties van nationale en 

internationale journalisten, waar- 

onder onze speciale waarnemers, in verschillende hotels zonder geldige reden 

geannuleerd. Er werd gezegd dat het mijnbedrijf ook had betaald om het voor de 

bezoekers moeilijk te maken onderdak te vinden,' meldt Prensa Comunitaria.  
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 De meest recente aanval vond plaats op vrijdag 16 september, toen een groep 

van zes of zeven advocaten van de organisatie 'Mita Avanza,' gefinancierd door het 

Canadees mijnbouwbedrijf, probeerde leden van de specifieke commissie voor de 

gemeentelijke raadpleging te intimideren, op het ogenblik dat ze bijeen waren om de 

stembiljetten in te pakken. 

'We gaan een verschrikkelijke strijd aan. Als civiele maatschappij staan we aan de 

zwakste kant, omdat politiek en economie zich hebben verenigd,' waarschuwde Víctor 

Ruano, pastoor van de parochie van Santa Catarina Mita, die op 20 minuten van 

Asunción Mita ligt en die de afwijzing van mijnbouw promoveerde vanuit een 

evangelische visie van zorg voor het ecosysteem. 

 Buren getuigden aan Prensa Comunitaria  dat sommige bewoners hen vertelden 

dat agenten van het mijnbedrijf hen benaderden om hen Q300 aan te bieden om hun 

stem te kopen. Anderen zegden dat het aanbod erin bestond om niet te gaan stemmen, 

maar uit recente informatie bleek dat de buren in ruil voor het geld hun 

identiteitskaarten moesten afgeven en deze pas na de stemming konden terugkrijgen. 

◙  Mak als lammeren: hoe propaganda werkt 

  

 In een toespraak op het Trondheim World Festival in Noorwegen 

bracht John Pilger (Australische schrijver en journalist, woonachtig in 

Engeland) de geschiedenis van de machtspropaganda in kaart. Hij beschrijft 

erin hoe die zich de journalistiek toe-eigent via een 'diepgaand imperialisme' 

en hoe het ons waarschijnlijk allemaal in de val zal lokken… als we dat 

toestaan. (overgenomen van DeWereldMorgen)  

 Hieronder een fragment over: 

'Amerikaanse bloedbaden' 

   (foto: youtube) 

'De Verenigde Staten domineren de 

westerse media. Op één na zijn alle top 

tien mediabedrijven gevestigd in Noord-

Amerika. Het internet en de sociale 

media – Google, Twitter, Facebook – 

zijn grotendeels in Amerikaanse handen.  

Tijdens mijn leven hebben de Verenigde Sta ten meer dan 50 regeringen – 

hoofdzakelijk democratieën – ten val gebracht of pogingen daartoe ondernomen. 

Ze hebben zich bemoeid met democratische verkiezingen in 30 landen. Ze hebben 

bommen gegooid op de bevolking van 30 landen, waarvan de meeste arm en 

weerloos waren. De VS hebben geprobeerd de leiders van 50 landen te 

vermoorden. Zij hebben in 20 landen strijd gevoerd om bevrijdingsbewegingen te 

onderdrukken. De omvang en de schaal van deze bloedbaden bleven gro tendeels 

ongerapporteerd en de verantwoordelijken blijven het Anglo -Amerikaanse 

politieke leven domineren.' 
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