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◙ Verkiezingskoorts   

 
 Hier zou men het vergeten. Maar in Guatemala begint nu al de carrousel.  

Op zondag 25 juni volgend jaar  worden verkiezingen gehouden om de president van de 

Republiek, de vicepresident, 160 volksvertegenwoordigers in het Congres, 340 burgemeesters 

en 20 volksvertegenwoordigers in het Centraal-Amerikaanse Parlement te kiezen.  

 
 De linkse politieke partijen, Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca 

(URNG) en de Winaq-partij, 

hebben aangekondigd dat zij 

voor het volgende verkiezings- 

proces in een coalitie zullen 

werken, een strategie die hun 

meer mogelijkheden biedt en 

hun meer zetels in het Congres 

en andere door het volk gekozen 

functies kan garanderen. Niet 

alle linkse partijen sluiten zich 

aan in een alliantie, de 

Beweging voor de Bevrijding 

van de Volkeren (MLP), de 

politieke arm van de 

boerenorganisatie CODECA,  heeft tot nu toe besloten om met 

eigen aanhang naar de stembus te lopen. In 2019 stonden ze op 

de vierde plaats. 
                 (foto: Sonia Marina Gutiérrez Raguay - huidig congreslid voor Winaq- foto: Congres) 

  

 Ook rechts maakt zich klaar. De dochter van ex-dictator José Efraín Ríos Montt en 

congreslid en zoon van ex-president Álvaro Arzú hebben een coalitie aangekondigd.  

 

 Het hoogste verkiezingstribunaal meldde dat tot op heden 28 politieke partijen naar 

behoren zijn geregistreerd voor deelname aan de verkiezingsstrijd, maar dat aantal zou nog 

aanzienlijk kunnen groeien. 
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◙ Kerk en Politiek 

 

 Het is een mantra. De 

kerk moet zich niet inlaten 

met politiek. Maar op een 

zeker ogenblik wordt het 

politieke bedrijf zó gortig 

dat geen weldenkende mens 

nog onbewogen kan blijven.  

 

 Dus schoot Alvaro 

Ramazzini, bischop van 

Huehuetenango in actie en 

richtte samen met anderen 

de Convergencia Nacional 

de Resistencia (Nationale 

Convergentie van Verzet) 

op.  Niet evident voor 

iemand die ook nog eens kardinaal is.  

 Het spreekt vanzelf dat alle mogelijke steun aan dit initiatief uiterst welkom is. 

 

 Zo stuurden we met de Commissie 5 (Inheemse Volkeren en Afro-afstammelingen) 

van Convida-20 een brief ter ondersteuning naar de kardinaal. De ondertekenende leden van 

de commissie komen uit:  België, Bolivia, Colombia, Cuba, twee uit Ecuador, 

Dominicaanse Republiek, Guatemala, twee uit Mexico en tenslotte Peru.  
Hieronder een fragment:  

'Wij hopen dat de "Nationale Convergentie van Verzet" werkelijk kan rekenen op de  

afgedankten van het land. Wij menen dat dit het uur is waarop de inheemse volkeren van 

Guatemala - tot nu toe slachtoffers van etnocide, onteigening, verdwijningen en 

vernederingen - de hoofdrolspelers zijn in deze Convergentie, omdat zij zich hebben verzet 

tegen de aanvallen van het neoliberale kapitalisme en consequent "nee" gezegd hebben tegen 

mijnbouw en alle vormen van plundering, waaronder zij eeuwenlang hebben geleden. 

Zij zijn historisch gezien de architecten en meesters van onbetwistbaar heldhaftig VERZET.' 

 

 

◙ Tumbador vzw zendt zijn zonen en dochters uit 

 "Marie Smets is ergotherapeut, en heeft ook een diploma lager onderwijs. Nu woont 

ze nog in Dessel, maar eind oktober vertrekt ze naar ons project in San Rafael (Guatemala).  

In haar motivatiebrief schrijft ze:  

 ”Ik hecht veel belang aan kwaliteitsvol leven voor iedereen. Mijn hart ligt bij personen 

met een beperking: ik wil er zijn voor hen en ervoor zorgen dat zij het beste uit hun dagelijks 

handelen en leven kunnen halen.” 

 Ze heeft ervaring in speelpleinwerking en als chiroleidster: dus zeker een geschikte 

jongedame om mee te werken in het project “Asociación Gissell”! 
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