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◙  CODECA betreurt opnieuw dodelijke agressie   

 

 Een delegatie van CODECA was nog maar enkele weken teruggekeerd uit 

Brussel of de beweging kreeg alweer een dodelijke agressie over zich heen.   

 

Tereso Cárcamo 

Flores, 42 jaar 

oud, kwam oor- 

spronkelijk uit de 

aldea de la Paz in 

Jalapa. Op 4 

december werd 

hij op weg naar 

huis doodgescho- 

ten. Hij liet zes 

kinderen na, waar 

van er vier minderjarig zijn. Hij was ongeveer negen jaar lid van de beweging. 

 Momenteel bekleedde hij de functie van lid van de bestuursraad van 

CODECA.  Zijn belangrijkste strijdpunten waren:  

1) Het bevorderen van het Proces van de Plurinationale Grondwetgevende 

Vergadering om een plurinationale staat en 'Buen Vivir' (het goede leven) van de 

volkeren en Maya nationaliteiten te bevorderen. 

2) strijden voor de rechten van de boerenfamilies op het land,  

3) Verdediging van de rechten van Moeder Aarde,  

4) Verdediging van de rechten van de agrarische arbeiders  (op de plantages), 

5) Eisen dat geprivatiseerde goederen en diensten opnieuw genat ionaliseerd 

worden, 

6) eerbiediging van de mensenrechten in het algemeen  opeisen.  

 De laatste jaren is de repressie tegen de beweging toegenomen. Sinds 2018 

tot nu toe zijn 25 van hun leiders/verdedigers van de mensenrechten vermoord.  
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◙ Algemene Vergadering van EU-LAT Network 

 

Na een lange periode van lijfelijke afwezigheid kwamen we weer samen in Brussel 

voor een Algemene Vergadering van EU-LAT Network. Ditmaal voor één dag in plaats van 

twee. We waren aanwezig met 31 personen op de kantoren in Brussel, terwijl 4 waarnemers 

ons digitaal volgden.  

 

Voor het komend jaar houden we vooral de Topontmoeting tussen de Europese Unie 

en Latijns-Amerika/Caraïben (EU-CELAC) in het oog. Die zal plaats vinden begin juli. 

(Spanje zit vanaf 1 juli 2023 de Europese Unie voor). Na acht jaar zal die topontmoeting weer 

plaats vinden in Brussel. De grote uitdaging zal zijn in welke mate het middenveld daarbij zal 

in acht genomen worden.  

Een ander punt dat onze aandacht vraagt is het nakend akkoord tussen de Europese 

Unie en Venezuela.  

Ondertussen nemen we nota van het feit dat de meeste Latijns-Amerikaanse landen 

niet tegen Rusland zijn in de oorlog met Oekraïne. (Een reden of dé reden?: de vijand van 

mijn vijand is mijn vriend). 

En heel belangrijk: de betrokkenheid van de Europese Unie door haar multinationale 

bedrijven in Latijns-Amerika voor mijnontginning. 

Daarom werden er voor het komend jaar vier grote strategische prioriteiten 

vastgelegd: 

 De multinationale bedrijven en de mensenrechten en daaraan verbonden de plicht 

en verantwoordelijkheid van de bedrijven voor de lokale bevolking, het 

grondgebied en het milieu. 

  Een tweede belangrijke zaak die ons bezig houdt is het inperken door regeringen 

van de slagkracht van de civiele maatschappij. (Kritische NGO's worden gesloten, 

journalisten worden opgepakt, zoals in Guatemala). 

 Nog een streefdoel is een leven vrij van geweldpleging, vooral dan op vrouwen. 

 En tenslotte Milieu Justitie. Bedrijven die het milieu en de habitat verloederen, 

moeten bestraft worden.  

 

Daarnaast zullen de werkgroepen verder hun taken waarnemen. Voor ons is de 

Werkgroep Guatemala heel belangrijk.  

Om 9 uur ‘s morgens begonnen, sloten we om 6 uur ‘s avonds af na een vruchtbare 

ontmoeting en werking. 
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