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◙ CODECA heeft kandidaten voor de verkiezingen klaar 

 

 Toen we voormalig ombudsman voor de mensenrechten Jordán Rodas en 

Leiria Vay van de bestuursraad van CODECA in Brussel een paar maanden 

geleden ontmoetten,was niet helemaal duidelijk of hun contacten gelijkliepen en 

hun agenda een en dezelfde was.  

 

 En ja, nu wordt 

alles duidelijk. Prensa  

Comunitaria meldde ons 

het recente gebeuren. Op 

28 december hield de 

politieke partij Movimiento 

para la Liberación de los 

Pueblos (MLP) haar 

nationale vergadering voor 

de pro- clamatie van 

kandidaten, waarin zij 

Thelma Cabrera Pérez en 

Jordán Rodas Andrade 
verkozen als hun kandidaten 

voor president en 

vicepresident voor de 

volgende algemene ver- 

kiezingen in juni 2023. 

 De vergadering greep plaats in de gemeente Santo Domingo, departement 

Suchitepéquez. Thelma Cabrera is een Maya vrouw en mensenrechtenactiviste. Jordán 

Rodas, voormalig Ombudsman voor de Mensenrechten (PDH) is ons meer dan bekend. Zo zal 

MLP voor de tweede keer meedingen naar de uitvoerende macht. 

 Jordán Rodas, geboren in Quetzaltenango, gaat voor vicepresident. In augustus vorig 

jaar beëindigde hij zijn mandaat als Ombudsman voor de Mensenrechten. Hij werd 

verkozen door de beweging SOS USAC als kandidaat voor rector van de staatsuniversiteit 

San Carlos. Maar door fraude bij de verkiezingen greep hij naast die post. President Alejandro 
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Giammattei zette een van zijn bongenoten op die post. Sindsdien hebben hele groepen 

studenten tot vandaag boycotacties gepleegd tegen de frauduleuze rector.  

 

Thelma Cabrera, van 

oorsprong Maya-Mam uit het 

departement Retalhuleu, is een 

erkende mensenrechten- 

activiste en boerenleidster. 

Voordat zij in 1992 bij 

CODECA kwam, werkte ze 

als coördinator van het 

vrouwennetwerk. In de dertig 

jaar dat zij met de gemeen- 

schappen samenwerkt, heeft 

zij zich ingezet voor de 

verdediging van de rechten 

van de vrouw, van Moeder 

Aarde en het milieu. Ook heeft 

zij de nationalisering van 

bepaalde goederen en diensten 

geëist en de uitsluiting aan de 

kaak gesteld van inheemse gemeenschappen door verschillende regeringen. 

 

Het secretariaat van CUC meldde ons dat Daniel Pascual, coördinator van de 

boerenorganisatie, zijn jarenlang mandaat beëindigt om op zijn beurt de politieke toer op te 

gaan.     

 
◙  Met TUMBADOR naar Guatemala 

 

 

 

 Marie Smets uit Dessel vertrok in 

november vorig jaar naar Guatemala voor 

een jaar.  

 Ze werkt er als ergotherapeute in het 

revalidatiecentrum Asociación Gissell in 

de gemeente San Rafaël Pie de la Cuesta 

voor de vzw Tumbador.  

 Haar ouders Luc en Els namen deel 

aan de inleefreis van 1992.  

 Nu loopt Marie in de voetsporen van 

haar overleden groottante Pascale 

Mertens van de Zusters Annonciaden van 

Huldenberg en lid van de steungroep, toen 

nog onder de naam 'Rechtvaardigheid en 

Vrede in Guatemala.' 
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