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◙ Een somber panorama 

 

 We zaten op de kantoren van Broederlijk Delen op 25 november in Brussel naast 

ook Entraide et Fraternité, Frères des Hommes, Zusterband Herent, WSM 

(Wereldsolidariteit), Cristianos Latinoamericanos en el Exterior (CLE) en Steungroep 

Solidair met Guatemala. Volgden ons digitaal: De politieke raadsman van de Belgische 

Ambassade in Panama, RIKOLTO vanuit Peru en TRIAS. 

 

 

 Onze gasten waren Vilma Sor 

en Rommel Loarca, twee vertegen- 

woordigers van ASERJUS, partner- 

organisatie van Broederlijk Delen.  

 Ook Steungroep Solidair met 

Guatemala financiert (kleine) 

projecten van ASERJUS met 

fondsen van 4dePijlersteunpunt-11-

11-11. 

 

  We kregen van beide bezoekers 

een somber verhaal voorgeschoteld. Het 

algemeen scenario kenden we al, vooral 

het kapeisen van een onafhankelijk 

justitieapparaat, overgenomen door de maffia. 

 Maar sommige details over de teloorgang van de democratie in het land trokken onze 

aandacht. Tot nog toe bleef het leger in de informatiestroom over het algemeen buiten onze 

focus. Onze gasten wezen op drie groepen militairen die binnen het leger bijzondere macht 

uitoefenen en verre van transparant en legaal optreden. Het zijn de 'Aviadores,' het 'Sindcaat' 

en de 'Cofradía.' Sommige onder hen hebben banden met de drugshandel.  

 Officieel is het leger niet gemachtigd om op te treden in het openbaar leven. In  

werkelijkheid staan ze naast de politie om families van hun grond te verdrijven.  

 Maar er is meer. Onlangs werd een overeenkomst aangegaan tussen het Ministerie van 

Defensie en het Hoog Kiestribunaal. Dat voorziet onder meer:  
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'Het leger begeleidt bijvoorbeeld de verzending van verkiezingsmateriaal. De hele nationale 

structuur zorgt in sommige gevallen voor begeleiding van de beveiliging, zodat de 

documentatie naar de departementen en de gemeenten kan worden gestuurd.' 

 Men kan zich afvragen: hoe 'veilig' zitten de stembrieven en de uitgebrachte stemmen 

van de bevolking in handen van het leger? Is dit reeds een vooraf geplande fraudemanoeuvre? 

Tegelijk houden de militaire inlichtingendiensten controle over de zaak.  

 En nog iets. Terwijl vroeger de leden van het leger geen stemrecht hadden, kunnen ze 

nu naar de stembus gaan. Inmiddels zijn reeds 29 politieke partijen ingeschreven.  

 Toe maar. De leden van de Hoge Kiesraad zijn grotendeels individuen die 

meedansen met de regering, het zijn geen professionelen, ze hebben hun 

diploma’s afgekocht .  

 Vanuit Brussel trekt Rommel Loarca 

door naar Genève om het daar nog eens uit te 

leggen aan de leden van de Raad voor de 

Mensenrechten van de VN. En hopelijk 

krijgt hij meer dan enkel een luisterend oor.   

  

 Na afloop van de bijeenkomst werden 

nog cadeautjes voorzien uit dankbaarheid 

voor de steun.  

 

 

◙ Serge Berten ereburger van Menen  

 

 Naast Burgemeester, schepenen en ingezetenen van de stad begaven zich 

om en bij twee honderd geïnteresseerden naar het Cultureel Centrum van de stad.  

 Toespraken van de burgervader en de familie. Een videopresentatie - 

document "1982" -  waarin Johan Leplae, jeugdvriend van Serge en Raf Allaert 

van Guatebelga het historisch verloop van het engagement van Serge tot het 

moment van de ontvoering en de verdwijning in Guatemala schetsten; de bezieling 

van de te vroeg gestorven Germain Wermersche in het Serge Berten Comité en 

het bezoek van de familie Berten aan de Paus in het Vaticaan .  

 De knappe opnamen zijn het werk van de leerlingen van de 3de graad 

ASO van de Futurascholen Menen-Wervik. 

 

 Prof. Stephan Parmentier  
beschreef de lange weg van het 

juridische verhaal dat alsnog 

geresulteerd heeft in een proces 

tegen Guatemalteekse oorlogs- 

misdadigers die ter verant- 

woording worden geroepen voor 

de moord op Walter, Ward en 

Serge. 

 

Tot slot werd het guldenboek 

ondertekend. 
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