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◙ Delegatie Europees Parlement trekt naar Guatemala  
 

 Van 2 tot 4 november bezoekt een delegatie van het Europees Parlement Honduras en 

Guatemala.  De delegatie is samengesteld uit drie Europarlementariërs van Groen, Europese 

Volkspartij en Progressieve Alliantie  van Socialisten en Democraten. 

 

 In Guatemala zullen ze op de eerste 

plaats ontmoetingen hebben met  

ambassadeur Thomas Peyker, Hoofd van de 

Permanente Europese Delegatie ginds, met de 

academicus en politieke analist Daniel 

Haering, de civiele maatschappij, de minister 

van Buitenlandse Zaken, leden en 

verschillende werkcomités van het Congres, 

de bedrijven (CACIF), het Centraal-

Amerikaans Parlement (PARLACEN),  

woordvoerders in El Estor, verschillende 

rechters en de (nieuwe) Ombudsman voor de 

Mensenrechten,  

  

EU-LAT Netwerk stuurde een 'briefing' naar de betrokken parlementsleden. Over 

Guatemala behandelden we in de tekst volgende thema's:  

  

* Rechtsstaat, rechtsstelsel 

* Sluiting van ruimten - Situatie van mensenrechtenverdedigers 

*Geweldpleging door justitie  en gewapende groepen (bij verdrijving van      

gemeenschappen) 

* Wetgevende initiatieven die de burgerlijke ruimte beperken 

* Militarisering - Misbruik van de noodtoestand in het land  

* Ontmanteling van het instellingen voor vrede en mensenrechten 

* Gegevens over de sociaaleconomische situatie 
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◙ PBALC vertoont film in het Belgisch Parlement  

 

 11.11.11. en CNCD stelden de film 'The Illusion of Abundance' voor 

  

 De film werd vertoond in aanwezigheid van beide filmmakers, enkele parlementsleden 

en de Braziliaanse vertegenwoordigster van de 'Internationale Vereniging van Slachtoffers 

door VALE.' Het thema van de film draait rond internationale bedrijven die vandaag de 

Latijns-Amerikaanse landen opnieuw koloniseren. Een voorbeeld werd uitgebreid behandeld:  

 Op 25 januari 2019 veroorzaakte het Braziliaanse mijnbedrijf Vale in Brumadinho, 

Minas Gerais door de ineenstorting van een dam een nieuwe sociale milieuramp. 272 mensen 

kwamen om.  

 

 

Er ontstond een 

enorme 

modderstroom die 

huizen, mensen en 

dieren meesleurde 

en begroef. In totaal 

werd een 

oppervlakte van 

ongeveer 290 

hectare, ongeveer zo 

groot als 400 

voetbalvelden, 

bedekt met zowat 

12 miljoen kubieke 

meter slib. 

 Het bedrijf Vale  zette zichzelf uit de wind door te melden dat de installaties in 

december 2018 nog geïnspecteerd werden en dat Dam-1 de zomer voor de ramp een 

certificaat van stabiliteit kreeg van het Duitse bedrijf TUV SUD.  

 Na de vertoning volgde een panelgesprek en een vragenrondje.  
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