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CONAVIGUA STEUNEN MET ATTEST
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Ninoofse Steenweg, 548
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BIC: BPOTBEB1
Met de mededeling: 
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Twee jaar geleden openden de Stichting voor Forensische Antropologie 
(FAFG)  en CONAVIGUA in San Juan Comalapa, departement Chimaltenan-
go, een ruimte ter herdenking van de slachtoffers van gedwongen verdwijnin-
gen. Tijdens de opening van dat ‘Nimajay’ (Groot Huis) werden de resten van 
172 slachtoffers die door FAFG nog niet geïdentificeerd konden worden in 
veiligheid gebracht in het gedenkteken. Op de buitenmuren van het gebouw-
tje vol kleuren zijn schilderijen aangebracht van jaguars, quetzales, uilen en 
tweekoppige adelaars.

Ruggesteun vooR conavigua

Maar CONAVIGUA staat vandaag voor veel meer dan alleen het herdenken 
van de slachtoffers van de staatsterreur tijdens het interne gewapende con-
flict. Dat is te lezen in een artikel binnenin dit bulletin. 
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editoRiaal

→

Ze wijzen erop dat de gesignaleerde schendingen het gevolg zijn van een 
autoritaire regering die het land in een democratische crisis heeft gestort. 
Een ware staatsgreep. En ze hebben de VS aanbevolen om de economische 
maatregelen tegen het land aan te scherpen.
 Voor de Amerikaanse organisaties begon de staatsgreep met de 
sluiting van de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid in Guatemala 
(CICIG). Daarna zijn corrupte individuen overgegaan tot de kaping van het 
rechtssysteem.
 De rapporten beginnen met uit te leggen dat de CICIG geen ver-
volgingsbevoegdheden had. Maar ze was wél in staat hervormingen van het 
rechtssysteem voor te stellen die het onderzoek zouden helpen versterken. 
Dat werd later door de regering gebruikt om de commissie te beschuldigen 
van buitenlandse interventie.
 De neergang begon toen de internationale commissie, die aanvan-
kelijk gesteund werd door de regering van Jimmy Morales, een gevoelige 
snaar raakte. Zij begon beschuldigingen van corruptie tegen de zoon van de 
toenmalige president te onderzoeken en later de illegale financiering van de 
politieke campagne die Morales aan de macht gebracht had.

Onlangs werden drie rapporten opgesteld door Amerikaanse solidari-
teitsorganisaties. 
De titels liegen er niet om: 
 ‘De neerwaartse spiraal’ 
 ‘Aangevallen in Guatemala: Journalisten, Verdedigers van 
     Mensen- en Inheemse Rechten’ 
 ‘Wanneer de dominostenen vallen: de Kaping van het 
     Justitieapparaat in Guatemala’  

Vernietigende rapporten
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→

Op de vlucht
Tot dusver hebben om en bij 30 rechters en openbare aanklagers hun heil 
moeten zoeken in ballingschap in andere landen. En de kwetsbare situatie 
van ambtenaren van justitie die zich nog in het land bevinden, doet hen kie-
zen tussen gevangenis of ballingschap.
“De rechtsstaat in Guatemala zit in een dramatische neerwaartse spiraal. 
Corrupte en roofzuchtige politici, militaire en economische elites hebben de 
staat veroverd, van de uitvoerende macht tot het kantoor van de procureur-
generaal. De procureur-generaal heeft het gemunt op eerlijke rechters en 
aanklagers met valse legale processen,” melden de Amerikaanse organisa-
ties. Dit alles met de hulp van de promilitaire organisatie ‘Stichting tegen het 
Terrorisme’ (FCT).
Rechters die ‘Rechtbanken met Hoog Risico’ voorzitten zijn allerminst veilig. 
Binnen het systeem blijven slechts twee onkreukbare rechters over: Miguel 
Ángel Gálvez van ‘Rechtbank B van Hoog Risico’ en Yassmin Barrios van 
‘Rechtbank A van Hoog Risico.’
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Guido De Schrijver

De aanvallers
“Aanvallen op rechters, openbare aanklagers, journalisten, inheemse en ge-
meenschapsleiders en mensenrechtenverdedigers worden vaak aangewak-
kerd door corrupte individuen uit de particuliere sector die hun zakken willen 
vullen door van de regering winstgevende contracten en vergunningen voor 
mijnbouw en andere industriële activiteiten te verkrijgen en die tegelijkertijd 
corrupte politici belonen met steekpenningen, smeergeld en illegale campag-
nefinanciering,” aldus één van de rapporten.
Bovendien hebben het Congres en de Uitvoerende Macht samen wetten op-
gesteld die het moeilijker maken om corrupte ambtenaren te onderzoeken en 
te straffen. De ruimte van de civiele maatschappij wordt afgesloten, waardoor 
het voor journalisten en activisten moeilijker wordt om corruptie aan de kaak 
te stellen.
Het muilkorven van de civiele maatschappij is één van de strategieën om 
verstoringen van de macht door alternatieve netwerken in de kiem te smoren.

Tenslotte vermelden 
de rapporten enkele 
van de gevolgen van 
wat Guatemala van-
daag doormaakt: een 
toename van de stro-
men migranten die het 
land ontvluchten als 
gevolg van het falen 
van de regering om 
haar burgers te be-
schermen en recht te 
doen geschieden, te-
genslagen in de strijd 
tegen corruptie, meer 
ontruimingen van in-

heemse gemeenschappen uit hun woongebied, aanhoudende straffeloos-
heid, ballingschap voor rechtsdienaren, verdedigers en journalisten. En voor 
de toekomst risico van manipulatie bij de verkiezingen van volgend jaar.
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KeRKweRK

‘Kerk dient zich niet in politiek te mengen’. ‘Kerk ís politiek’. ‘Het is niet 
de taak van de kerk om politieke uitspraken te doen’. ‘Kerk doet te weinig 
naar de politiek toe’. 
Ziedaar enkele gangbare uitspraken.  

Nochtans was kardinaal Álvaro Ramazzini, bisschop van Huehuetenango, 
een leidende figuur bij het ontstaan en presenteren van de ‘Nationale Con-
vergentie van Verzet’. 
Op 3 oktober stelden vertegenwoordigers van verschillende maatschappe-
lijke organisaties het platform voor. De leden willen het falen van de staat aan 
de kaak stellen, omdat Guatemala volgens hen afglijdt naar een dictatuur.

“Het is een actie van de bevolking, een burgeractie tegen de rampen en alle 
schendingen die tegen de rechtsstaat gepleegd worden. Wat we beogen is 
het recht op verzet op de publieke agenda zetten. We verklaren ons in verzet, 
wat zeer ernstig is. (...) Dat is het hoofddoel, Guatemala redden van de ern-
stige schendingen van de mensenrechten die in het land plaatsvinden”, zei 
Ramón Cadena, directeur van de Internationale Commissie van Juristen voor 
Centraal-Amerika en lid van het collectief.
Van zijn kant wees kardinaal Ramazzini erop dat ze na een diepgaande ana-
lyse besloten hadden om zich te organiseren.
“Wij hebben opgeroepen tot een nationale convergentie van vreedzaam, 
geweldloos verzet om te proberen vele sectoren en mensen samen te 
brengen die achter de idealen staan, namelijk dat het land moet veran-
deren en dat wij allen moeten helpen om het te veranderen.” →
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Guido De Schrijver

Bovendien wees Factor Méndez, professor, schrijver, journalist en lid van het 
platform, erop dat “de burgers in Guatemala hebben gezegd: het is genoeg, 
we hebben onze angst verloren en verheffen nu onze stem om luid en dui-
delijk te zeggen dat de regering onder leiding van Alejandro Giammattei het 
land naar een dictatuur heeft geleid en de staat disfunctioneel heeft gemaakt.” 
Hij voegde eraan toe dat zij bijeengekomen zijn om “de strijd van geweldloos 
verzet te steunen die verschillende sectoren, sociale krachten en burgerorga-
nisaties voeren tegen de corruptie en de repressie van de huidige regering. 
Wij delen met alle burgers de verontwaardiging over de hoge kosten van le-
vensonderhoud, de werkloosheid, het gebrek aan kansen, de lage lonen en 
de arbeidsuitbuiting, de politieke en sociale onzekerheid, de hoge percenta-
ges vroegtijdige schoolverlaters, de honger en de chronische ondervoeding 
van kinderen die steeds meer toenemen.”

Ze vermeldden ook hun bezorgdheid over de repressie tegen de pers, journalisten, 
justitie, mensenrechtenactivisten en sociale leiders.

“Wij bevestigen dat de Guatemalteekse staat in de greep is van maf-
fia’s van de georganiseerde misdaad, netwerken van corruptie en straf-
feloosheid, neofascistische groeperingen die binnen de drie machten 
van de regering, de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke 
macht, optreden om de belangen van personen en groepen in het land 
te bevredigen.”
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Ter gelegenheid van mijn reis naar Guatemala in maart van dit jaar kreeg 
ik de gelegenheid om van heel dichtbij de werking van CONAVIGUA aan 
de basis te beleven. Op het centrale kantoor in de hoofdstad werd mij 
gemeld dat er een weekend plaats vond in Chimaltenango voor één van 
hun basisgroepen uit Tecpán.

→

Op zaterdag van dat weekend kon ik enkele uren deelnemen aan de activitei-
ten. Aangenaam verrast stelde ik een kenmerk van de organisatie vast, waar-
van ik mij te weinig bewust was. Jawel, er waren de oudjes, slachtoffers en 
weduwen van de staatsterreur tijdens het interne gewapende conflict. Maar 
er waren ook heel wat jonge moeders met kinderen en ook enkele mannen 
aanwezig. Een enthousiaste sociale promotor pakte het thema voedselsoe-
vereiniteit aan in het Spaans en in het kaqchikel.

“Toen ze onze gronden afpakten, beroofden ze ons van het recht op 
voedselsoevereiniteit. Die landroof begon vanaf 1524 en leidde tot een 
heel nieuw model van productie.”  
Met alle gemak legde de promotor een politieke basis onder zijn thema. 
“We hebben politieke rechten om ons grondgebied te verdedigen.”  

conavigua feRventeR dan ooit
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Hij kon bovendien naadloos weg met een publiek waarvan niet iedereen vlot 
kon lezen en schrijven. Hij had het onder andere over groenten in allerlei kleu-
ren, groene, rode, gele, oranje, hoe meer kleuren, hoe meer vitamines. “Wie 
wil er honderd jaar worden?”  De vingers vlogen de lucht in. “Maar zonder 
voedselsoevereiniteit komt niemand van ons aan die honderd jaar”, verze-
kerde hij monkelend.

Tussendoor waren er projecties van video’s. Daarin werden collectieve en 
familietuinen voorgesteld en gepromoot, het houden van bijenkorven en de 
productie van honing, de toepassing van organische meststoffen, het behoud 
van inheems zaaigoed en de bescherming tegen industrieel zaad, dat gema-
nipuleerd is en buitenlandse bedrijven rijk maakt, het gebruik van geneeskun-
dige planten bij de bereiding van zeep, shampoos en zalven, confituur maken 
en hoe die te bewaren. 
Eén van de jonge deelneemsters zei: “De inheemse landbouw wordt door de 
regering niet erkend als een belangrijke bijdrage voor de economie van het 
land.”
Een andere aanwezige verklaarde: “We leren politiek nadenken over wat er 
rondom ons gebeurt. We leren te ontleren wat men ons allemaal wijsgemaakt 
heeft en nog wijsmaakt.”    
(gds)
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→

Imelda Tax Monroy geeft les in het lager en middelbaar onderwijs. Ze 
is bovendien televisiepresentatrice van het programma ‘Jóvenes De-
jando Huella’ (Jongeren die sporen nalaten). Momenteel is ze corres-
pondent voor Prensa Comunitaria en bestrijdt in artikels het onrecht. 
Ze schreef ook een artikel over vroedvrouwen. Een fragment.

Julia begon te werken als vroedvrouw in 1975. Ze was toen tweeëntwintig 
jaar oud en was al bevallen van haar tweede kind. Een zeer heldere droom 
vertelde haar dat haar levenspad erin bestond om vroedvrouw te worden.
“Ik droomde van een brede rivier die ik moest oversteken, maar ik viel er niet 
in. Een oud vrouwtje wachtte me op aan de overkant en toen ik de overkant 
haalde, nam ze me mee naar een berg waar een grote, dikke boom stond. 
De oude vrouw zei me te zorgen voor een moeder wiens baby op het punt 
stond geboren te worden. Toen werd ik wakker. Er was niets om me heen. Ik 
vertelde een oude vrouw in mijn gemeenschap over de droom en zij interpre-
teerde mijn gave: vroedvrouw.”

Vanaf dat moment was het lot van Julia bezegeld. Elke maand ging ze naar 
het gezondheidscentrum in haar gemeenschap om zich verder te bekwamen 
in dit beroep dat ze omschreef als ‘een geschenk van God’. Haar grootmoe-
der, tante en nicht zijn ook vroedvrouwen.
Ze leerde al snel hoe ze de navel moest afbinden, hoe ze moest vaststellen 
wanneer de bloeddruk van vrouwen stijgt of wanneer de kinderen in de schoot 
verkeerd liggen. Ze leerde ook de datum te berekenen van de geboorte en 
enkele methoden om de gezondheid van het lichaam van de moeder na de 
bevalling te herstellen.
Het duurde niet lang voordat ze bekend werd om haar werk en mensen haar 
begonnen te zoeken om baby’s te helpen geboren worden. In de loop van de 
jaren is Julia tot de ontdekking gekomen dat er als verloskundige veel meer 
bij komt kijken dan je zou denken. Verloskundige zijn is een gave om mensen 
te helpen.

de geschiedenis van een vRoedvRouw
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De dag van de bevalling heeft iets van een feest. Families komen bijeen, 
soms alleen de schoonmoeder en de moeder van de vrouw die een nieuw le-
ven zal schenken. Ze brengen hapjes aan terwijl ze wachten op de geboorte. 
Wanneer de baby geboren is, binden ze de buik van de moeder vast met een 
band zodat de baarmoeder weer op haar plaats komt. Vroeger verbrandden 
ze de placenta, maar dat gebruik is verloren gegaan.
De vroedvrouwen verzorgen ook de moeders na de bevalling, onder andere 
met baden en kruiden in hun temazcal (zelfgemaakte sauna achter het huis) 
zodat ze borstvoeding kunnen geven en hun botten versterkt worden en zodat 
de baby’s ‘stevig voor de dag komen’. 
Als Julia niet bij bevallingen aanwezig is, is ze huisvrouw en geneest ze on-
dertussen bij pasgeboren baby’s het ‘invallen van de fontanel’ dat allerlei ziek-
teverschijnselen bij het kind veroorzaakt. 
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De Scheppers

De mensen voelen afgunst voor de goden:
zij zijn in de hemel en wij, op aarde,
zij vliegen zonder nood aan vleugels
en wij moeten het doen met vliegtuigen,
zij verrichten mirakels en wij moeten hen aanbidden.

Maar wanneer jij en ik de vorm van een vogel aannemen
vliegend over onze eigen hemel
- vleugels zijn onze armen -
en je schoot vult zich met de meest perfecte schepping,
dan zijn het de goden die op de mensen afgunstig zijn.

Auteur José Luis de León Díaz werd geboren op 19 augustus 1939 in San Juan 
del Obispo. Hij schreef onder de naam Luis de Lión. Op 15 mei 1984 werd hij 
ontvoerd door leden van de inlichtingendienst van het Guatemalteekse leger. 
Daarna ‘verdween’ hij.

(foto: ouderlijk huis van Luis in San Juan el Obispo, vandaag een museum)
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→

Ilka Oliva Corado werd geboren in Comapa, departement Jutiapa in 
1979. Als kind verkocht ze ijsjes op de markt van Ciudad Peronia, 
aan de rand van de Guatemalteekse hoofdstad. Ze studeerde af als 
lerares lichamelijke opvoeding en werd later professioneel voetbal-
scheidsrechter. Ze schrijft verhalen, vooral over de lotgevallen van 
de Guatemalteekse en andere Latijns-Amerikaanse migranten in 
de Verenigde Staten. Zelf woont ze al jaren in de VS.

Zevenentwintig jaar lang heeft Sabina dozen vol kleding en geschenken ge-
stuurd naar haar vier kinderen in Guatemala. Als migrant zonder papieren, 
versplinterde ze haar ruggengraat door het schoonmaken van badkuipen en 
toiletten. Haar handen zijn gebarsten van bleekmiddel en allerhande chemi-

caliën. Ze deelde een flat met 
zeven andere mensen en be-
oefende drie baantjes per dag. 
Schoonmaken van toiletten in 
restaurants, kantoorgebouwen, 
winkelcentra en privéwoningen. 
Als men maar eens wist hoe 
smerig mensen in en buiten hun 
huis waren.
Ze was weduwe en had vier kin-
deren. Ze besloot te emigreren 
om hen een betere toekomst 
te geven dan het leven dat zij 
geleid had. Ze had niet eens 
de tweede klas van de lagere 
school gehaald. Ze liet hen ach-
ter bij haar ouders en geraakte 
wadend door de grensrivier naar 
het noorden. Ze slaagde erin om 

hen allen naar de universiteit te sturen en daar bovenop nog geld over te ma-
ken, zodat ieder een bankrekening had, terwijl zijzelf in de Verenigde Staten 
slechts vier kledingstukken en twee paar schoenen had en drie uur per dag 
sliep. Sabina was dolblij met kleren en schoenen die de kinderen van haar 
werkgevers gedragen hadden. Zij pakte ze in voor haar dozen.

de gRote opstRijKeRs
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Op een dag probeerden haar kinderen visa te krijgen om naar de Verenigde 
Staten te reizen en hun moeder te bezoeken. Het lukte. Want het geld dat zij 
hen had overgemaakt en zij op de bank hadden gespaard was overtuigend 
genoeg voor de functionarissen. Toen Sabina het nieuws vernam, maakte ze 
een sprong van vreugde en verwelkomde hen in de flat die ze deelde met ze-
ven immigranten zonder papieren uit Midden-Amerikaanse landen. Toen de 
kinderen zagen waar zij woonde en een koffer met haar kleren opmerkten en 
haar matras op de grond in de hoek van de woonkamer zagen liggen, waren 
zij hoogst teleurgesteld. Zij hadden verwacht dat zij hen zou ontvangen in een 
huis zoals dat van de succesvolle migranten op televisie.
Sabina had ook hun vliegtickets betaald. Ze ontving hen met een aantal twee-
dehands kleren die zij voor hen begon aan te kopen van zo gauw ze wist dat 
ze gingen komen. Zij was er kapot van toen zij zag dat haar afgestudeerde 
kinderen de kleren niet wilden aannemen. Ze vroegen haar in de commerciële 
centra nieuwe kledij voor hen aan te schaffen. Zoiets had zij in zevenentwin-

tig jaar nooit gedaan vanwege 
haar precaire economische 
situatie. Met tegenzin aten zij 
het eten dat zij voor hen klaar-
maakte. Geen van hen wilde 
haar vergezellen naar haar 
werk om haar te helpen of om 
te weten te komen waar het 
geld van de geldovermakingen 
die zij hen stuurde vandaan 
kwam. Ze hadden verwacht dat 

hun moeder hen zou ontmoeten in een auto van het jaar en hen mee zou 
nemen naar de beste restaurants. 
Ze kortten hun verblijf van een maand in tot tien dagen, omdat zij zulke ont-
vangst en de omstandigheden waarin hun moeder leefde niet hadden ver-
wacht. De afgestudeerden keerden terug naar Guatemala. Sabina huilde 
maandenlang dag en nacht, tot zij op een dag besloot haar telefoonnummer 
te veranderen en ergens anders te gaan huren, om weg te zijn van wat zij ‘de 
grote opstrijkers’ noemde. Zij maakt nog steeds toiletten schoon bij de drie 
jobs die zij dagelijks uitoefent en op tweeënvijftigjarige leeftijd is ze voor het 
eerst voor zichzelf gaan sparen. Voor het eerst denkt ze er ook aan om nooit 
meer naar haar vaderland terug te keren.
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→

In augustus bezocht een delegatie van rechters het land, bezorgd over 
de voortdurende aanvallen op onafhankelijke rechters en zij die de 
corruptie aanklagen. Naderhand goten de leden van de delegatie hun 
bevindingen in het rapport ‘Attacks on Judicial Independence in Guate-
mala’. Ze publiceerden het op 18 oktober. Het verslag werd ondersteund 
door de Latijns-Amerikaanse Federatie van Magistraten (FLAM) en de 
Internationale Unie van Magistraten (IUM).

Internationale rechters veroordelen de Guatemalteekse regering

Voor de deelnemende rechters 
van de internationale delegatie 
uit Costa Rica, Colombia, Bra-
zilië en Duitsland was er grote 
bezorgdheid over de situatie 
van de rechters Miguel Ángel 
Gálvez, Yassmin Barrios en 
Carlos Ruano en de leden van 
de Guatemalteekse Vereniging 
van Rechters voor Integriteit 
(AGJI) die lastiggevallen wor-
den omdat zij opkomen voor 
de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht.

Tijdens hun bezoek kon de delegatie de systematische aanvallen bevestigen 
op onafhankelijke rechters, openbare aanklagers tegen corruptie en voorma-
lige functionarissen van de Internationale Commissie tegen de straffeloos-
heid in Guatemala (CICIG). Deze commissie behandelde zowel zaken van 
corruptie op het hoogste niveau als beschuldigingen tegen militairen van mis-
daden tegen de mensheid tijdens het interne gewapende conflict. Bovendien 
bevorderde ze de gerechtigheid.
In hun verslag wijst de delegatie erop dat het strafrecht momenteel misbruikt 
wordt om de functionarissen van justitie te criminaliseren, als vergelding voor 
het onafhankelijke gerechtelijke werk dat zij verrichten. Sommigen van hen 
leven al in ballingschap.

inteRnationale RechteRs veRooRdelen
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Voor de delegatie bestaan in Guatemala niet langer minimale garanties om 
op een onafhankelijke manier aan rechtspleging te doen, in een context van 
autoritaire regressie en absolute controle door de regering op de drie mach-
ten. Voor de delegatie is de grootste zorg het optreden van het Openbaar 
Ministerie onder leiding van María Consuelo Porras, dat rechters en openbare 
aanklagers criminaliseert

In één van de belangrijkste conclusies van het rapport wordt geëist dat het 
Openbaar Ministerie een onderzoek instelt naar de leden van de ‘Stichting 
tegen Terrorisme’ (een criminele organisatie van vooral militaire veteranen, 
nvdr) en andere soortgelijke organisaties, die deelnamen aan de aanvallen 
op functionarissen en uitvoerders van justitie.
(gds) 

Miguel Ángel Gálvez, rechter in Hoog-Risico B, kondigde op 15 november aan dat hij 
zijn ontslag heeft ingediend, met als argument dat er in Guatemala geen veiligheids-
waarborg is die zijn fysieke integriteit en die van zijn gezin kan garanderen. Hij zei dat 
zijn vertrek een reactie is op ‘de voortdurende criminalisering’ van rechters, aanklagers, 
advocaten, journalisten en mensenrechtenactivisten.’
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→

Elk jaar op de eerste november herdenken de inwoners van Sumpango de 
Dag van de Doden door op het kerkhof reusachtige veelkleurige vliegers op 
te laten. 
‘Deze traditie werd al gedocumenteerd door een Britse militair, Tomas Gage, 
die in 1625 vermeldde dat kinderen deze vliegers op 1 en 2 november oplie-
ten. Volgens plaatselijke tradities is de vlieger een verbinding tussen de di-
mensie van de levenden en de dimensie van de doden om de familieleden en 
de voorouders te gedenken die niet langer lichamelijk, maar wel in de wind, 
aanwezig  zijn. Dit jaar werd de deelname van inheemse vrouwenorganisaties 
benadrukt. Samen ontwierpen en maakten ze vliegers met boodschappen 
waarin het geweld tegen meisjes en vrouwen in een land dat hen niet respec-
teert, aan de kaak wordt gesteld,’ schreef freelancerjournalist Aj K’ux. ‘Dit jaar 
zijn de voorvaderen blij om te zien dat de luchten in kleuren geschilderd zijn 
zoals het leven zelf,’ zei Angélica Tucur, een deelneemster aan de activiteit. 

Geen blokkade tegen Cuba! 
In Santiago Sacatepéquez wapperde een vlieger met de zin ‘Geen blok-
kade meer tegen Cuba,’ in de wind op het feest van Allerheiligen. Leden van 
het Guatemalteekse Coördinatiecomité voor Solidariteit met het Caraïbisch 
eiland kwamen aan op het kerkhof van de gemeente om hun initiatief te to-
nen aan hun Guatemalteekse landgenoten en buitenlandse toeristen die zich 
zoals gewoonlijk verdrongen om het jaarlijkse spektakel van dicht bij mee te 
maken.

vliegeRs op het KeRKhof
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Zo brachten zij vanuit de lucht een solidaire groet aan het Caraïbisch eiland. 
En zo zonden zij de boodschap uit dat het niet alleen staat, omdat de volkeren 
het vergezellen in zijn strijd tegen de economische, commerciële en financiële 
blokkade, die de opeenvolgende Amerikaanse regeringen al meer dan 60 jaar 
lang opleggen. ‘Onze eeuwige dank aan het volk en de regering van Cuba,’ 
luidde een spandoek die de actie vergezelde tijdens dit traditionele festival, 
dat een uiting is van de diep gewortelde culturele tradities. Tijdens een forum 
benadrukte de coördinator van het Coördinatiecomité het duidelijke standpunt 
van de internationale gemeenschap tegen de blokkade tijdens de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties, slechts enkele uren voordat over een 
nieuwe resolutie werd gestemd.

Simona Yegenova, lid van de Latijns-Amerikaanse Faculteit voor Sociale Wetenschap-
pen (FLACSO) was namens de groep van mening dat de internationale steun een afspie-
geling is van het respect en de bewondering die de stem van Cuba in de Verenigde Na-
ties oproept. ‘Als we de ontwikkelingen van het stemgedrag in de Algemene Vergadering 
van 1992 tot 2021 bekijken, zien we een voortdurende afwijzing door de meerderheid van 
de lidstaten, een krachtige verwerping van dit criminele beleid gedurende 60 jaar,’ zei ze. →
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 Mario Sosa, politieke antropoloog en professor aan de Universiteit 
Landívar, beweerde van zijn kant dat ‘de Verenigde Staten er enkel op uit zijn 
dat Cuba ophoudt te bestaan als voorbeeld van revolutie, van humanistische 
samenhang, van een maatschappelijk project, als een ster die andere volke-
ren verlicht in hun zoektocht naar revolutie en bevrijding.’ ‘In deze strijd, met 
onze solidariteitsacties dragen wij onze zandkorrel bij vanuit het Guatemal-
teekse volk. De verdediging van Cuba betekent ook de verdediging van de 
mensheid,’ besloot hij.
 Ondanks wereldwijde verzoeken van voormalige Latijns-Amerikaan-
se presidenten en internationale politieke leiders, wetenschappers, acade-
mici, kunstenaars en journalisten om een eind te maken aan een meer dan 
zestig jaar misdadige blokkade tegen Cuba, zetten de Verenigde Staten zich 
andermaal als een pariastaat aan de zelfkant van de internationale gemeen-
schap.  
185 landen stemden tegen de blokkade. 
Twee voor: de VS en het apartheidsregime van Israel. 
Twee onthoudingen: de extreemrechtse Bolsonaro van Brazilië en Oekraïne.  
Gds

We kregen bezoek uit Guatemala

Jordán Rodas Andrade is een oud-bekende. We nodigden hem uit in 2019 
op de kantoren van EU-LAT Netwerk. In oktober van dat zelfde jaar publiceer-

de de steungroep Solidair met 
Guatemala een brochure over 
mensenrechten in Guatemala. 
Op onze vraag om een per-
soonlijk artikel te schrijven over 
zijn ervaringen als Ombudsman 
voor de Mensenrechten ging 
hij daar uitgebreid op in. Hij le-
verde ons een bijdrage over 
zijn bezielde toewijding voor de 
zaak onder de titel: ‘Verdediging 
van de mensenrechten kent uur 
noch tijd.’   

Hij werd in 2017 door het Congres uit een lijst kandidaten verkozen. Vijf jaar 
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lang vervulde hij in eer en geweten zijn functie. In augustus dit jaar beëin-
digde hij zijn mandaat. De laatste jaren werd hij zwaar aangepakt. Hij was een 
harde kiezelsteen geworden in de schoenen van  corrupte regeringsleiders.
 De fondsen waarover hij beschikte om zijn ploeg te laten functione-
ren werden drastisch teruggeschroefd. Herhaalde malen poogde het Congres 
hem zijn onschendbaarheid te ontnemen om hem dan voor de rechtbank te 
kunnen te brengen. En dan zou hij het lot ondergaan van tientallen integere 
gerechtsfunctionarissen die nu achter de tralies zitten of naar het buitenland 
gevlucht zijn. 
Hij koos voor de ballingschap en verblijft nu in Spanje. Hij schetste voor ons 
in een notendop de aartsmoeilijke situatie waarmee de bevolking vandaag te 
kampen heeft.

Drie leden van de boerenorganisatie CODECA waren uitgenodigd door een 
politieke fractie van het Europees Parlement. Een 
van hen, Leiria Vay, lid van de Nationale Politieke 
Raad, ontmoette ons op de kantoren van Broederlijk 
Delen. Ze legde nog eens de belangrijkste doelen 
uit waarnaar zij streven. De leden sociaal-politiek 
vormen; het grondgebied verdedigen, met name de 
gebieden die van oudsher door de Maya-bevolking 
bewoond worden; opnieuw de elektrische energie 
nationaliseren zodat de mensen het verbruik kunnen 
betalen en vooral het streven naar een Plurinationale 
Grondwettelijke Vergadering.
 In 2012 kwam er een keerpunt. Er werden 
nieuwe strategieën gepland om meer beslissings-
recht te verkrijgen in het staatsbestel. Zo zijn ze be-
reid om voor de tweede maal deel te nemen aan het 
verkiezingsproces. Ook al zijn ze een volksbeweging 
en geen politieke partij. Hun bedoeling is niet ‘postjes 
pakken,’ maar mensen uit de basis in het centrum 
van de politieke macht plaatsen om daarin proberen 
het verschil te maken.         
Steungroep Solidair met Guatemala draagt de laatste jaren financieel bij 
voor de werking van Codeca.
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Muurschilderingen in de campus van de staatsuniversiteit 
San Carlos

 De muurschilderingen worden gekenmerkt door de weergave van het kri-
tische denken van enkele generaties studenten, professoren en administratief en 
dienstverlenend personeel van deze onderwijsinstelling. Een aantal van die kunst-
werken onderscheiden zich door de weergave van historische gebeurtenissen die de 
Guatemalteekse samenleving hebben geschokt, zoals de revolutie van 20 oktober 
1944 of de moord op vooraanstaande voorvechters van universitaire belangen en 
omvormers van de staat.
 Op de voorgevel en binnenmuren van bijna alle gebouwen van de acade-
mische faculteiten prijken schilderijen met een hoog artistiek gehalte die bovendien 
politieke en ideologische thema’s inhouden. De werken zijn gemaakt door nationale 
en internationale kunstenaars.

Kunst
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Oorlog, Klimaatrampen, Armoede, 
Energiecrisis. 
En een pandemie die nog nazindert. 
De wereld beweegt zich van crisis naar 
crisis.
De gevolgen zijn wereldwijd tastbaar, 
voor alle mensen. Hier in België zijn de 
stijgende energie- en voedselprijzen én de verontrustende gevolgen van de 
klimaatcrisis, een slag in het gezicht voor veel mensen. Tegelijk zien we die-
zelfde miserie uitvergroot in andere delen van de wereld, in landen die veel 
kwetsbaarder zijn. De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk. Integendeel. De 
grootste gevolgen, zoals extreem weer en de stijgende zeespiegel, treffen 
vooral mensen in de landen die het minst verantwoordelijk zijn.
       Maar klimaatonrecht is geen ver-van-ons-bed show. Ook bij overstromin-
gen in België delen kwetsbare mensen het hardst in de klappen. 
      Dat er grote nood is aan solidariteit binnen onze grenzen, mag ons niet 
blind maken voor de enorme problemen van mensen in meer kwetsbare lan-
den. Al die belangrijke uitdagingen waar we vandaag voor staan vereisen net 
een versterking van de internationale samenwerking, geen terugplooien op 
onszelf. (perstekst Annemie Demedts)

11.11.11. Aalst trekt mee aan de kar
 Grote brievenbus-actie in de week voor 11 november: vrijwilligers 
stoppen bij u een brief in de bus, met de vraag om mee te investeren in 
duurzame economieën om zo de opwarming van de aarde een halt toe te 
roepen.
BE30 0000 0000 1111
 Stand op de jaarmarkt op 11 november om spelenderwijs kennis 
te maken met het thema klimaatrechtvaardigheid en verkoopactie
Verkoopactie op 12-13 november aan enkele supermarkten.

Benefietconcert op 27 november om 10u30 
door Folkgroep TANARA in de Kapel van Emmaüs
Louis D’Haeseleerstraat 17, 9300 Aalst
Vrije bijdrage voor 11.11.11
11-comite Aalst:  Annemie, Paul, Monique, Guido, Hilde, Jos
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