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◙ Latijns-Amerikaanse Inheemse vrouwen samen in Guatemala 

 

 Voor de derde keer greep een Topontmoeting van Latijns-Amerikaanse Inheemse 

vrouwen van Abya Yala plaats. Van 9 tot 12 oktober waren ze te gast in Guatemala. Het 

waren hoofdzakelijk de leden van CONVIGUA die hen verwelkomde. Ze waren ongeveer 

met tweehonderd, afkomstig uit Colombia, Bolivia, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Peru, Mexico.     

 Officieel is 12 oktober de 'Dag van de Ontdekking van 

Amerika.' Echter niet voor brede bevolkingslagen, die daar tegen 

protesteren.   

 Ook tijdens hun bijeenkomst in de hoofdstad van Guatemala 

wezen de vrouwen in het kader van 12 oktober, de Dag van het 

'Inheems Verzet' de criminalisering en vervolging van vrouwelijke 

mensenrechtenactivisten af.  

 Ze verzamelden zich voor het Paleis van de Cultuur, de zetel 

van de Guatemalteekse regering: 'Wij eisen dat staten vrouwen en 

mannen die strijden voor democratie en bestuur niet criminaliseren.'  

 

12 oktober: Niets te vieren - Amerika werd niet ontdekt - het was 

een invasie - het werd geplunderd  

  

 Een groep militaire veteranen die hadden 

deelgenomen aan het interne gewapende conflict 

van Guatemala (1960-1996) en die tegen het 

Congres demonstreerden voor financiële 

compensatie wilden de activiteit van de vrouwen 

verstoren. Maar de vrouwen verdreven hen.  

 

 Nog tijdens hun bijeenkomst bespraken ze 

het 'gouvernementele en systematische geweld' dat 

in hun landen tegen hen wordt uitgeoefend. De top 

in Guatemala was voor de aanwezigen een 

gelegenheid om strategieën te analyseren en voor 

te stellen ter versterking van hun rechten.   
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 Tijdens de slot- 

ceremonie met marimba, 

dans en zang mobiliseerde 

een groep vrouwen van 

verschillende organisaties 

zich om de inheemse 

volkeren op te roepen zich 

te verenigen en zich te 

richten op de politieke 

emancipatie van de voor- 

ouders.  

 Zij riepen ook op 

om te strijden voor het 

herstel van hun identiteit en 

wortels. 

 

◙ Bernardo Caal Xol duikt hier bij ons af en toe op   

 

* Universiteit Hasselt 

Directorate Research, Library and Internationalisation - Internationalisation & Development 

Cooperation Unit van de Universiteit van Hasselt, in samenwerking met Mariana Lara 

Palacios van de  Dienst Lokaal-mondiaal van de gemeente Herent en Steungroep Solidair 

met Guatemala, maakte een video-opname van een interview met Bernardo. En dit ter 

gelegenheid van de Fair Trade Week die georganiseerd wed op de campus.  

 

* Belgisch Platform voor Latijns-Amerika en Caraïben  

 

 Het groot verlof is alweer ver weg. We hebben al twee werkvergaderingen 

in Brussel achter de rug. Het was een zoektocht naar activiteiten in de richting 

van de Belgische overheid in verband met Latijns -Amerika en de Caraïben.   

 Ik kreeg tijdens de tweede vergadering (17 oktober) de gelegenheid om de 

PowerPoint te presenteren over de inspanningen die we geleverd hebben om 

Bernardo vrij te krijgen.   

 

◙ Actie Broederlijk Delen → We ondertekenden het manifest. 

 

Met 25% kunnen we het 100% anders doen. 

Ons economisch systeem is belastend voor mens en planeet. Dat is geen mening, maar een 

feit. De vraag is alleen: hoe ga je daarmee om? Broederlijk Delen wil werk maken van 

een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat 

perfect mogelijk. Want wist je dat als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en 

herverdelen, dat genoeg is om het 100% anders te doen? Zet mee de verandering in gang. 

Doe mee met de 25%-revolutie! 
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