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Info Brief 280 

 
◙ Defend The Defenders  

 

 Elk jaar op de vooravond van 10 december vieren we de Internationale Dag van de 

Mensenrechten.  

 Door de geschiedenis heen zijn het sociale bewegingen geweest die sociale 

veranderingen teweeg hebben gebracht en onze samenleving verder op weg hebben geholpen 

naar gelijkheid en rechtvaardigheid. Daarom steunen wij hen wereldwijd. In Colombia, de 

Filippijnen, Guatemala, Palestina en ook in België, opdat ze op een veilige manier hun 

maatschappelijke rol 

kunnen opnemen. 

 

Samen  met verschillen- de 

organisaties trekken we 

daarom aan de alarmbel. 

Wij nodigen u uit om met 

ons mee te doen!  

Steun onze actie 

#DefendTheDefenders. 

 

Op de agenda: VRIJDAG 9 

december 
18u: Symbolische actie, 

Hallepoort (dichtbij het 

Zuid-Station - te voet: 12 minuten)  18u30: Fakkeltocht door Sint-Gillis. 

19u: afsluitende drink met empanadas, getuigenissen en muziek in "zaal DK", 

(Denemarkenstraat 70/B, 1060 Sint-Gillis.) 

 

Mensenrechtenverdedigers moeten worden beschermd, niet bedreigd. 

 

 We hebben ook een Open brief geformuleerd, gericht naar de Belgische overheden. 

 Zie online →   Teken onze open brief en petitie:     

https://defendthedefenders2021.wordpress.com/2020/11/19/open-brief/  

We hebben een Google formulier aangemaakt voor de ondertekeningen, zodat we makkelijker 

kunnen centraliseren: https://defendthedefenders2021.wordpress.com/2020/11/19/open-brief/.  
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◙ Delegatie van het Europees Parlement in Guatemala  

 

 Van 31 oktober tot 4 november toerde de delegatie rond in Guatemala, onder leiding 

van Tilly Metz, Groene Fractie  en voorzitter van de delegatie. Naderhand verklaarde ze:  

'Dit bezoek kwam op een cruciaal moment in de betrekkingen tussen de Europese Unie en 

Centraal-Amerika. De nieuwe geopolitieke context na de Russische inval in Oekraïne vraagt 

om een versterking van de banden met gelijkgestemde landen, zoals geschetst in de 

"Routekaart naar 2023" die voorgelegd werd door Hoge Vertegenwoordiger/Vicevoorzitter 

Josep Borrell. Deze nauwere banden moeten gebaseerd zijn op gemeenschappelijke waarden 

zoals democratie, rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten, corruptiebestrijding en 

duurzame ontwikkeling. 

De Guatemalteken gaan op 25 juni 2023 naar 

de stembus en wij vertrouwen erop dat de 

verkiezingen vrij en transparant zullen zijn. 

De Europese Unie is bereid het 

verkiezingsproces te steunen en een 

waarnemingsmissie te sturen, zoals de 

Guatemalteekse regering heeft gevraagd. 

Guatemala is een van de best presterende 

economieën in Latijns-Amerika en een 

welvarende natie. Daarom roepen wij de 

autoriteiten van Guatemala op meer 

inspanningen te leveren om de grote armoede, 

de extreme ongelijkheid en de wijdverbreide 

ondervoeding, met name van kinderen, aan te 

pakken.        (foto: gewelddadige uitzetting van families) 

Wij geloven dat Guatemala over alle middelen beschikt om deze misstanden te verhelpen. Het 

fundament van een gezonde democratie is een sterke rechterlijke macht en wij roepen de 

regering op de strikte onafhankelijkheid van de Guatemalteekse rechterlijke macht te 

waarborgen. Voorts is de bestrijding van corruptie van fundamenteel belang voor een stabiele 

democratie, maar ook voor het scheppen van een gezond ondernemingsklimaat. In die zin 

moet Guatemala zijn inspanningen ter bestrijding van corruptie opvoeren. Wat het buitenlands 

beleid betreft, juichen wij toe dat Guatemala altijd een trouwe bondgenoot van de Europese 

Unie is geweest, zoals blijkt uit zijn voortdurende steun voor de VN-resoluties over de 

Russische invasie in Oekraïne. 

In Honduras en Guatemala moet de situatie van de inheemse bevolking en vrouwen dringend 

worden verbeterd en moet meer rekening worden gehouden met hun grondrechten. We 

hebben zeer positieve voorbeelden gezien van projecten die worden opgezet om vrouwen en 

inheemse bevolkingsgroepen mondiger te maken, en die hoop geven op een betere toekomst 

die de mensen in beide landen verdienen.' 

Dure woorden! Inmiddels gaan repressie en corruptie gewoon door en haalt de Europese 

Unie 'nauwere banden' aan met een 'trouwe bondgenoot.'  

 

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' 

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


