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Info Brief 278 

 

◙ Vlees in de kuip 
 

 Voor de Guatemalteekse bevolking wordt het alsmaar duidelijker  (indien ze het nog niet 

wisten) welk vlees ze in de kuip hebben.  

 

 Op 18 en 19 november ging in Mexico de internationale 

topontmoeting van conservatieve partijen door. Sommige 

deelnemers waren virtueel aanwezig. Een greep uit de 

deelnemers: de Amerikaan Steve Bannon (vervolgd in de VS), 

de Amerikaanse senator Ted Cruz (van Cubaanse origine en 

aartsvijand van Cuba), Eduardo Bolsonaro (zoon van), Lech 

Walesa, eertijds de beroemde Poolse vakbondsman en stichter 

van Solidarnosc (hoe diep kun je niet vallen!), de Spanjaard 

Santiago Abascal, leider van de extreemrechtse partij Vox. 

  De tweedaagse samenkomst werd afgesloten door een 

tele-boodschap van Donald Trump. 

Klap op de vuurpijl: de aanwezigheid van president Alejandro 

Giammattei. Degenen die de microfoon namen 

presenteerden zichzelf als 'underdogs' en vervolgden, 

als slachtoffers van een machtige socialistische en feministische samenzwering die de 

planeet heeft overgenomen en de grondvesten van de samenleving dreigt af te breken.  

 

◙ Broederlijk Delen nodigt uit 

 

 ♣ Broederlijk Delen ontvangt op vrijdag 25/11 van 14:30 tot 16:00 Rommel Loarca 

en Vilma Sor van ASERJUS, een partnerorganisatie uit Guatemala. ASERJUS versterkt 

lokale organisaties via politieke vorming, bevordert participatieve lokale 

ontwikkelingsplanning en biedt ook juridische ondersteuning in gevallen van territoriale 

conflicten. Ze begeleiden verschillende processen en organisaties in de westelijke regio en in 

het centrum van het land. Rommel en Vilma zijn op bezoek in België op uitnodiging van 

Frères des Hommes en Broederlijk Delen. Op 25/11 zullen zij met de Belgische NGO’s en 

solidariteitsgroepen die actief zijn rond Guatemala hun analyse delen van de recente 

ontwikkelingen in hun land en vooruitblikken naar de algemene verkiezingen die er plaats 

vinden in juni 2023. Eind november reist Rommel Loarca ook door naar Genève, waar hij 

deel zal nemen aan een forum rond mensenrechten en bedrijven, samen met leiders en 

leidsters uit de basis.  
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 De vergadering gaat door op Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165, 1000 

Brussel. Graag een seintje aan patricia.verbauwhede@broederlijkdelen.be als je wenst deel te 

nemen.  

 

  Steungroep Solidair met Guatemala steunt ook kleine projecten van ASERGUS. 

 

 ♣ Op vrijdag 2/12 van 15:00 tot 16:00u zijn twee Guatemalteekse rechters op 

bezoek in Brussel: Miguel Ángel Gálvez en Jorge Haroldo Vásquez Flores. De Europese 

agenda voor deze delegatie is voorbereid door een coalitie van 5 organisaties, waaronder 

'Protection International' in Brussel en 'Plataforma Contra la Impunidad' uit Guatemala, die 

partner is van Broederlijk Delen. De sessie biedt de gelegenheid om te luisteren en van 

gedachten te wisselen met actoren die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de 

rechtsstaat in Guatemala in zeer moeilijke omstandigheden verdedigen. Ze kunnen interne 

perspectieven bieden op de structuren van straffeloosheid en strategieën die door corrupte 

actoren worden toegepast om de rechtsstaat in Guatemala en in de Midden-Amerikaanse regio 

in het algemeen te ondermijnen. Stephan Parmentier en Mariana Lara Palacios van de 

faculteit Criminologie van de KU Leuven nemen deel en brengen het algemene perspectief 

van 'Transitional Justice' binnen.  

 De vergadering gaat door in de kantoren van 11.11.11, (Vlasfabriekstraat 11, 1060 

Brussel,) maar kan ook online gevolgd worden. Voor deelname (fysiek of virtueel) is 

inschrijving noodzakelijk via deze link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2IS744V-

mnYyaeWj6_TVGtjWwoL4oFD8Iexn1buPHegsfAQ/viewform?usp=sf_link 

◙ Belgisch  Proces tegen Guatemalteekse oorlogsmisdadigers  

 

 In Info brief 272 meldden we dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling de door  de 

getroffen families gesignaleerde verdachten van de moorden op de drie leden van de 

Missiecongregatie van Scheut (CICM), Walter Voordeckers, Serge Berten en Ward 

Capiau het dossier ontving. Op 10 november besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling 

een assisenproces aan te gaan tegen de Guatemalteekse verdachten.  

 

 

 

 

◙ Volgens de Washington Post zijn tussen 2010 en 

2022 in Qatar meer dan 7.000 arbeiders omge- 

komen in semi-slavernij. Qatar is een van de meest 

tirannieke staten op de planeet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guido De Schrijver  - Steungroep 'Solidair met Guatemala' 

Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités 
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