
Boezinge, 14/02/2011. 

Guategazette #118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Valentino Valentijn! 

 
Een gelegenheid om gouden of zilveren sieraden aan zijn lief of geliefde te schenken. 
Doch denken we daarbij ook eens aan de onmenselijke uitbuiting van mijnwerkers, aan de 

onteigeningen (o.a. in Ixtahuacán -Guatemala), aan de vergitiging van het grondwater met cyanide …  

om aan die grondstoffen te geraken?  

Ook die mensen hebben hun waardigheid, willen leven van de liefde ??? 

 

Woensdag 02 maart 2011, 20u. 
Zaal Lovanium in ACW-Coop-cafe, Bondgenotenlaan 131, 3000 Leuven 

GUATEMALA, het land van de eeuwige lente 
samenwerking tussen Wereldsolidariteit en CATAPA 

In november 2010 ging Wereldsolidariteit op inleefreis naar Guatemala en bezocht ze er haar partners. 
Voor Leuven-Zuid brengen de vrijwilligers uit de verschillende deelorganisaties van de christelijke 
arbeidersbeweging het boeiende relaas van hun indrukken en ervaringen. Daarbij staan ze stil bij één 
van de actuele ‘brandhaarden’ van het land, nl. de natuurlijke rijkdommen.  
  

 

Uit de  

Toespraak van de Cacique (Opperhoofd) Guaicaipuro.  
tot een honderdtal Staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders van de Europese 

gemeenschap 

 

Hier dus ik, afstammeling van degenen die in Amerika wonen sinds veertigduizend jaren, 

ben gekomen om degenen te ontmoeten die ons slechts vijfhonderd jaar geleden hebben 

gevonden. 

De Europese broeder woekeraar vraagt me om een schuld te betalen die Judas heeft 

aangegaan en wie ik nooit  

“ toestemming gaf om mij te verkopen. 

Mijn Europese broeder, … legt me uit dat elke schuld wordt betaald met rente. 

Ik begin u te ontdekken. Ik kan ook betalingen eisen en ik kan ook rente vragen. 

Monsanto wil zelfs aanspraak maken op zwijnen die gevoederd worden met 

volgens-hun-procédé-genetisch-behandelde planten. Ze geven zelfs meer 

geld uit voor advocaten om dát in de tribunalen te winnen, dan ze voor heel 

het onderzoek naar die planten hebben uitgegeven. (Barbara Tambour PF #9-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In het Indiase Archief staat het, dat enkel tussen 1503 en 1660, 185 duizend kilos goud 

en 16 miljoen kilos zilver in San Lucas de Barrameda aankwamen, afkomstig uit Amerika. 

 

Plundering? Dat zou ik niet kunnen geloven! Want dat zou betekenen dat de christelijke 

broeders hebben gefaald in het naleven van hun Zevende Gebod. 

Roofmoord? Tanatzin beware me maar even in te beelden dat Europeanen, zoals Kaïn, 

zouden doden en het bloed van hun broeders zouden negeren!  ….. 

Nee, die 185 duizend kilos goud en de 16 miljoen kilos zilver moeten gezien worden als de 

eerste van vele vriendelijke leningen van Amerika en bestemd voor de ontwikkeling van 

Europa. ….. 
 

Ik, Guaicaipuro Cuauhtémoc, verkies te denken aan de minst beledigende van alle 

veronderstellingen. Die enorme uitvoer van kapitalen was niets anders dan het begin van 

het plan “MARSHALLTESUMA”, om de heropbouw te garanderen van het barbaarse 

Europa, totaal vernietigd door zijn betreurenswaardige oorlogen tegen de moslims, die de 

algebra, de poligamie, het dagelijkse baden en andere superieure verworvenheden van de 

beschaving creëerden.  

Daarom, nu we het Vijde Eeuwfeest vieren van die Lening, kunnen we ons afvragen: 

Hebben de europese broeders wel een verstandig gebruik gemaakt, verantwoordelijk of 

minstens productief, van die fondsen die zo genereus vooruitbetaald werden door het 

Internationaal Indoamerikaans Fonds? We betreuren het nee te moeten zeggen 

Op strategisch niveau, hebben ze het verkwist…. , in derde Reich en andere vormen van 

wederzijdse uitroeiing, zonder andere bestemming dan bezet te worden door de gringo 

troepen van de NATO, zoals in Panama, maar zonder kanaal. 

Op financieel vlak zijn ze onbekaam geweest, na een betalingsuitstel van 500 jaar, zowel 

van het kapitaal en de rente, ……. 

Dit betreurenswaardige kader bevestigt de bewering van Milton Friedman, volgens 

dewelke de ondersteunende economie nooit kan functioneren en ons verplicht u, voor uw 

eigen welzijn, het kapitaal en de interesten die we zo genereus al die eeuwen niet 

hebben geïnd, nu op te eisen.  

Als we dat zeggen verduidelijken we meteen dat we nooit zo laag zullen vallen door aan 

onze europese broeders de gemene en bloeddorstige koers van 20 tot 30 percent aan 

interest zullen rekenen, die onze europese broeder wel aan de volkeren van de Derde 

Wereld oplegt. 

We zullen ons beperken de teruggave van de vooruitgegeven edelmetalen aan een 

redelijke vaste rente van 10 percent, aangegroeid gedurende slechts 300 jaar, met 200 

jaar vrijstelling. 

Op die basis, en gebruik makend van de Europese formule van samengestelde interesten, 

informeren we onze ontdekkers dat ze ons schuldig zijn, als eerste afbetaling van hun 

schulden, een berg van 185 duizend kilos goud en 16 miljoen kilos zilver, beide cijfers 

verhoogd tot de 300ste macht. Met andere woorden, het nummer dat de totale som 

weergeeft  …. overtreft ruim het totale gewicht van onze planeet Aarde. 



Erg zwaar zijn die kanjers van goud en zilver.  …. Opperen dat Europa,  …. niet voldoende 

rijkdommen heeft kunnen voortbrengen om die redelijke rente te kunnen afbetalen, zou 

evenveel zijn als de totale financiële mislukking en/of de krankzinnige onzinnigheid van 

de zelfsprekendheid van het kapitalisme toegeven. 

 ….Maar we eisen wel de ondertekening van een Brief met goede voornemens, die de 

debiteure volkeren van het Oude Continent traint en verplicht hun afspraken na te komen 

door middel van een snelle privatisering of omschakeling van Europa en die hun toestaat 

ons alles, als eerste betaling van hun historische schuld, af te betalen...”  

Toen de Cacique Guaicaipuro Cuauhtémoc zijn conferentie hield voor de 

Staatshoofden van de Europese Gemeenschap, besefte hij niet dat hij een thesis van 

Internationaal Recht uiteenzette om de WARE BUITENLANDSE SCHULD te bepalen. 

Nu rest alleen wachten op een Latijnsamerikaanse regering die de moed opbrengt om 

de klacht neer te leggen bij Internationale Rechtbanken. 

 

Mexicanen verzetten zich tegen brandstof uit maïs 

MEXICO-STAD — Als het van de Mexicaanse Senaat afhangt, mag 

maïs voortaan tot biobrandstof verwerkt worden. Maar door 

boerenprotest en de stijgende tortillaprijs gaat dat plan voorlopig niet 

door.  

De Mexicaanse Senaat behandelt momenteel een hervorming van de 

wet op biobrandstoffen. In de commissies zetten al de partijen het 

licht reeds op groen. Maar de senatoren van de Revolutionair-

Institutionele Partij, die in 2012 het presidentschap wil heroveren, 

remmen het initiatief nu af. 

Dat is het gevolg van de protestcampagne Sin Maíz No Hay País 

("Zonder maïs is er geen land") onder impuls van kleine boeren. 

Bovendien steeg de prijs voor tortilla eind december ineens fors, in 

sommige deelstaten met 50 procent. Tortilla is een basiselement in 

de Mexicaanse keuken en wordt met witte maïs gemaakt. 

"Het probleem blijft latent aanwezig, omdat er belangen van veel bedrijven (ethanolproducenten) uit de 

VS, Colombia en Brazilië mee gemoeid zijn", zegt Víctor Suárez, directeur van de nationale vereniging 

van bedrijven die landbouwproducten commercialiseren. 

 

Invoer 

Mexico produceert zelf te weinig maïs. Volgens Sin Maíz No Hay País voert de Mexicaanse regering 

jaarlijks 10 miljoen ton gele maïs in om als veevoeder te gebruiken, met een prijskaartje van telkens 3 

miljoen dollar. De regering gaf in 2008 ook toestemming om transgene maïs te telen. 

Vandaag verbiedt de wet dat maïs gebruikt wordt om ethanol te produceren als er een tekort is aan maïs. 

Na de hervorming moet dat nationaal verbod een regionaal verbod worden: deelstaten met overschotten 

zullen wel ethanol uit maïs mogen maken. 

Volgens Suárez komt de hervorming alleen de grote producenten ten goede. "Vandaag zitten we in de 

waanzinnige situatie dat 20 procent van de Mexicanen in extreme armoede leeft en 45 procent van de 

http://www.dewereldmorgen.be/sites/default/files/imagecache/slideshow_1680x1050/2011/01/18/mais.jpg


voedingsproducten wordt ingevoerd, en dat we toch ethanol willen produceren met 

basisvoedingsstoffen. Bovendien is ethanol zonder subsidies economisch niet rendabel." 

 

Voldoende 

Volgens Víctor Suárez kan Mexico voldoende produceren om al zijn inwoners te voeden. Maar de 

landbouw wordt verwaarloosd omdat de opbrengst naar de VS gaat in het kader van de 

vrijhandelsakkoorden, zegt hij. De gemiddelde maïsopbrengst in Mexico is 3,3 ton per hectare, maar de 

meeste boeren halen niet eens 1 ton. "Er wordt niet geïnvesteerd en geen onderzoek gedaan, dat is al 25 

jaar het beleid. We hebben technologie nodig, maar geen transgene technologie, wel technologie die het 

milieu en de biodiversiteit respecteert, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek."Auteur: Daniela Pastrana 

 

In Brazilië wil men een stuwdam bouwen zo groot dat het een litteken zou zijn in het Amazonegebied. 

De voorzitter van het Milieuagentschap gaf reeds zijn ontslag, zoals zijn voorganger reeds had gedaan, 

en ook de Minister voor het Milieu. Duizenden mensen zullen verplaatst worden indien het project 

doorgaat.  

 

De Interamerikaanse Commissie voor Mensenrechten (CIDH) zal de daad bij het woord voegen, en 

wettelijke stappen ondernemen TEGEN de mijn in Ixtahuacán, en tegen de rechters die bevel gaven om 

verdedigers van de mensenrechten i.v.m. met die mijn aan te houden. In 2010 had CIDH de staat 

Guatemala bevolen die mijn te doen sluiten. 

 

Maar dat is nog het ergste niet, zou men kunnen zeggen. Alhoewel er soms wel eens spraak is/was van 

vrouwemoorden in Guatemala, schijnt het een zodanige gewoonte geworden te zijn dat men er in de 

dagbladen niet veel woorden meer aan verslijt …. En toch: lees maar het volgend artikel: 

 

Vrouwenmoorden zijn bijna genocide" 

De vrouwenmoorden in Latijns-Amerika hebben dusdanig proporties 

aangenomen dat experts van een genocide spreken. "Maar het zijn ‘maar’ 

vrouwen en spijtig genoeg ligt het dan minder gevoelig." Vooral in 

Guatemala is de situatie zeer ernstig. 
"Als men hetzelfde aantal mensen zou doden omdat ze deel uitmaken van een 

etnische groep, of zwart, joods of inheems zijn, dan zouden de mensen anders 

reageren. Maar het zijn vrouwen en spijtig genoeg ligt het dan minder gevoelig", 

zegt de Argentijnse advocate Susana Chiarotti. 

"Dit is bijna een genocide, een genocide die bovendien op verdoken wijze 

plaatsvindt", zegt ze over het hoge aantal vrouwenmoorden in Latijns-Amerika. 

Chiarotti is lid van de opvolgingscommissie voor de Inter-Amerikaanse 

Conventie voor de Voorkoming, Bestraffing en Uitroeiing van Geweld tegen 

Vrouwen. 

De situatie is vooral in Guatemala zeer ernstig. Gladys Acosta, hoofd Latijns-

Amerika van VN-Vrouwen, zegt dat de moorden op vrouwen er "een epidemisch 

karakter" hebben, ze wil dat de internationale gemeenschap hiertegen optreedt. 

In Guatemala, een land met 14 miljoen inwoners, zijn sinds 2000 5200 vrouwen 

vermoord door gendergeweld. De meesten werden doodgeschoten, zegt de 

politie. Vorig jaar alleen waren er 680, en het gerecht kreeg 46.000 klachten over 

gendergeweld binnen. 

Guatemala staat erom bekend dat 98 procent van de misdaden niet bestraft wordt, 

een cijfer van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid in 

Guatemala.     IPS 

 

PBI (Vredesbrigaden) klagen de Staat van Beleg in Cobán aan: die beperkt te veel de grondwettelijke 

vrijheden, en brengt toch geen soulaas tegen het geweld in de streek. Ze eisen wel dat de 



veiligheidskrachten gezuiverd worden van slechte elementen, en alle onregelmatigheden, misbruik van 

macht (vooral tegen ijveraars voor de Mensenrechten) tijdens de Staat van Beleg zouden gestraft 

worden. Ze klagen ook de banden aan die de staat en de regering hebben met de georganiseerde 

misdaad.  

 

Een nieuwe ambassadeur van Chile wordt benoemd in Madrid. Hij heeft te maken met nazi-

moordenaars, die hij de hand boven het hoofd heeft gehouden in Chili, hielp mee aan het omverwerpen 

van Allende, en steunde de regering van Pinochet. Hij gaat daar allemaal groot op, gezien een 

ambassadeur beschermd wordt door internationale onschendbaarheid. MAAR de solidariteit in Spanje 

tracht daar een stokje voor te steken en eist van de twee regeringen om die benoeming ONGEDAAN te 

maken.  

 

Dit jaar is een verkiezingsjaar. Men vreest nogal geweld vanuit de georganiseerde misdaad kringen. 

Daarom zal er op 26 Januari in de kathedraal een oecumenisch gebed georganiseerd worden tegen 

vooral de straffeloosheid. .   

 

Alhoewel men het er over eens is dat er een hoofdstedelijke verkeerspolitie is, klaagt men toch over hun 

machtsmisbruik tegenover private chauffeurs (overdreven boetes) terwijl ze de bussen hun gang laten 

gaan. Het is ook een te grote financiële last voor de stad. De politie zelf reageert daarop met ―de 

chauffeurs van moto‘s en auto‘s denken dat ze heer en meester zijn op de weg, en ze doen wat ze gaarne 

doen, zonder rekening te houden met de wegcodes. 

 

In Villa Nueva was er weer eens een schietpartij binnen in een bus. Een paar misdadigers stapten op, en 

zochten waarschijnlijk een andere booswicht, die ze er niet vonden. Resultaat: één dode en  5 

gekwetsten.  

 

In Zacapa werd een auto tegengehouden: er lag een lijk van een verpleegster in de koffer van zijn auto.  

 

Het Ministerie van Landbouw enz..  laat weten dat de maïs 16 % stijgt in prijs en de boontjes 5 %. 

 

WEERAL! Het personeel van de staatshospitalen gaat twee uur/dag in staking. De regering heeft 800 

miljoen van hun werkingstoelage gestreken. 

 

Onder de onderwijskrachten (nu begint het nieuwe schooljaar in Guatemala) is er ook onrust. Tegen 

voorgaande akkoorden in worden veel onderwijzers naar verre afgelegen plaatsen gezonden. Eerst was 

er een akkoord dat iedere onderwijzer die reeds vorig jaar aanvaard werd, zelf mocht kiezen tussen de 

beschikbare plaatsen.  

Bij de regering overheerst de wil om alle scholen van onderwijzers te voorzien. 

 

Nicolas Palomo, 27 jarige kok, doet in Lyon mee aan de wedstrijd De Gouden Bocuse, met smaken van 

de Guatemalteekse keuken met ingredienten uit de Guatemalteekse groenten/planten. De preselectie 

voor Latijns Amerika ging door in Mexico met de ―Asteekse Beker‖, waar hij de eerste plaats behaalde.  

Zijn moeder zegt dat hij vanaf zijn 8 jaar begon geïnteresseerd te zijn in de keuken en er bereidingen 

deed.   

 

211 families van Retalhuleu, slachtoffers van de orkanen Stan (2005) en Agatha (2010), kregen 

(eindelijk) schadevergoeding: landerijen en huizen.  

 

Rodolfo Ibarra, publicist, legt klacht neer tegen twee onderzoeksrechters: hij is verwikkeld in een proces 

waarin hij CICIG belasterde in een TV-uitzending.  

 



Alhoewel de tijd nog niet gekomen is, beginnen de politieke partijen al aan hun campagne voor de 

volgende verkiezingen. Het Opperste Gerecht wijst het Verkiezingstribunaal met de vinger omdat ze 

maar laten begaan.  

 

Inwoners van Chimaltenango vragen een geologische studie: ze zijn bang dat een instorting zoals in 

Zona 2 en 3 op 23/5/2010 met een enorm gat in de grond, nog eens zou kunnen gebeuren. 

 

De mara‘s blijven maar opleggen..: twee bussen naar Ciudad Quetzal, Zona 12, werden in brand 

gestoken, omdat de eigenaars weigerden losgeld te betalen. Aldus wordt Ciudad Cristal uitgeroepen tot 

―Groot-risico Zone‖, omwille van de proliferatie van mara‘s .  

 

De studenten van San Carlos hebben de Petapa-weg afgezet om te protesteren tegen de moord op 

student Byron Corado in ‘t bijzonder en tegen de overal opduikende misdadigheid in het algemeen.. Ze 

bonden overal witte linten als vredesboodschap. 

 

Een kindje van 2 jaar,.dat de aanslag tegen zijn moeder overleefde, werd door het gerecht aan de 

grootouders toegekend. 

 

Het kiestribunaal heeft eindelijk de kiezerslijsten overgemaakt aan de politieke partijen, maar de datum 

voor de verkiezingen hebben ze nog niet beslist 

 

Ook de pompiers zullen manifesteren tegen een beknotting van 15 miljoen Q voor hun 

werkingsmiddelen. 

 

De reclamemachines voor de verkiezingen beginnen stilaan warm te lopen. 

 

Er wordt gezocht naar een integraal plan voor de veiligheid van alle rechters van heel het land. 

 

Politieke partijen, Sociale Organisaties van campesinos (landbouwarbeiders), syndicaten en Indianen 

zoeken om samen een links front te vormen voor de volgende verkiezingen. Ze willen daarmee tegen 25 

Februari gereed zijn.  

 

Maar volgens een enquête lopen de mensen nog in ‗t geheel niet 

warm voor de komende verkiezingen. . 

 

Het Atitlán-meer is vervuild: een grote rode vlek (foto) 

drijft op het water. Men zoekt naar de oorzaak. Het zou komen 

uit de gemeentelijke afvoerkanalen van Panajachel: kleurstoffen 

die kleine bedrijfjes gebruiken voor hun textielwaren. 

 

Een meisje van 15 jaar, dat sedert 3 maand ontvoerd was 

en vastgehouden in Zona 5 van Mixco, werd bevrijd. De ontvoerder had contact opgenomen met 

haar langs internet (en in zijn kompjoeter werden nog meer dergelijke contacten gevonden). Hij 

wilde haar in de prostitutie gebruiken, maar vroeg ook nog losgeld. De politie zoekt nog verder naar 

hoeveel mensen hij langs Internet heeft (proberen) af te troggelen. 

 

3/2/2011 werd Victor Aroldo Leiva Borrayo, 24 jaar, (foto)  

vermoord met twee schoten in het hoofd. Hij was medestichter van 

Casa Lúdica, een kunstenaarsgroep die door straattheater poogt 

kinderen en jongeren  van de straat een waardigheidsgevoel te 
geven en ze te behoeden voor de jeugdbendes. Hij is het derde 

slachtoffer van Casa Lúdica. Op de poster van 30 jaar geleden, 

met de foto’s van Walter, Serge en Ward, alle drie vermoord/ontvoerd 



in Guatemala staat geschreven: “Ook vandaag nog vermoorden zij diegenen die de waarheid spreken."  Ook 
vandaag nog vermoordt men in Guatemala mensen die opkomen voor menselijke waardigheid. Afkomstig uit 
Livingston, was hij garifuna. (afstammelingen van eeuwen geleden ingevoerde negerslaven, achteraf vermengd 
met Maya-Indianen en blanken). In de groep noemde  men hem”el mono”, de aap, omwille van zijn 
acrobatentoeren die hij uithaalde, en hij was ook een uitstekende danser.  

Hij werd doodgeschoten in de stijl van de jaren ‘80:  van op een moto en een witte pick-up. Zijn 

vrienden en medeleden begeleidden hem bij zijn begraving dansend en in acrobatenkostuum (foto). Men 

eist opheldering van deze misdaad.  

 

De mara‘s zijn een stigma geworden. Alsof alle jongeren uit de achterbuurten en barios 

van de hoofdstad misdadigers, bendeleden, mara‘s zouden zijn. De meeste jongeren trachten toch 

ook te weerstaan aan de bekoring om als lid van een mara aan grof geld te geraken. Integendeel, 

ze werken onderbetaald, zonder naar school te kunnen gaan, om te overleven. De Jezuïeten hebben 

op de grens tussen zona 18 (beruchtste zona van de hoofdstad) en Zona 6 een programma opgezet 

voor studie en werkgelegenheid om de jongeren uit de mara‘s weg te houden. Sommigen doen 

zelfs al universitaire studies. Dit programma ―Belicebrug‖ genoemd (= grens tussen de 2 zonas) 

bewijst dat de jongeren eerder belofte zijn voor de toekomst dan gevaar voor de samenleving. Het 

wordt tijd dat we onze ooglappen afleggen. (AVANCSO).Zei Einstein niet: ―Het is gemakkelijker 

een atoom te splitsen dan een vooroordeel uit de wereld te helpen!‖ 

 

De Marlin-mijn (Sipacapa) publiceert dat zij de maatschappij zijn die het meest inkomsten 

verleent aan de staat, aan zovelen werk verschaffen, zorgen voor verbeterde infrastructuur (wegen, 

bruggen) enz…. Maar AVANCSO antwoordt dat die in geen geval opwegen tegen de sociale en 

ambiëntale schade die ze aanrichten, en dit alles niet opweegt tegen wat bvb. in Chili en Columbia 

gebeurt.  

 

Uit Wikileaks komen we te weten dat de vsa, langs zijn ambassadeur, Berger (vorige 

president) heeft weten te overtuigen om geen generische medicamenten toe te laten in Guatemala. 

(= even goed als de merkmedicamenten, maar veel goedkoper).  

Nota: weer een overwinning van HET kapitaal ten nadele van de arme zieken. En weten we 

weer eens wie of wat de vsa verdedigen, en waarvoor hun ambassades dienen. 

 

De landelijke bevolking in de steek van Huehuetenango zet de wegen af om te eisen dat de 

belasting op maïs, die wordt ingevoerd van uit Mexico, zou afgeschaft worden.. 

 

Een groep studenten van San Carlos Universiteit manifesteren tegen het geweld, en eisen 

van de overheid dat ze er paal en perk aanstellen. 

Want het geweld vooral tegen de jeugd, is de laatste tijd toegenomen, en men veronderstelt 

dat het te maken heeft met de verkiezingen die op komst zijn. 

 

Sergio Morales, procureur voor Mensenrechten, gaat een geding aan tegen het Hoogste 

Gerechtshof, opdat ze zouden toelaten dat Guatemalteken, die in het buitenland verblijven, ook 

zouden mogen stemmen. 

 

Er was weer een overval op een bus, van Totonicapán naar de hoofdstad. Er vielen twee 

slachtoffers. Men denkt dat het de overvallers zelf waren die er hun hachje bij hebben 

ingeschoten. 

 

Overvallers vielen binnen in een huis van San Miguel Petapa, en vermoordden er zes 

leden. De misdadigers konden de plaat poetsen vooraleer de politie ter plaatse kwam. 

 

Het Congres kon niet tot een overeenkomst geraken over de 17,5 miljoen $ die het 

Wereldfonds voor Medicamenten voor Guatemala in petto heeft.  



 

Zeven Chinezen werden met valse paspoorten aangehouden op het vliegveld La Aurora..  

 

Drie dieven, die er met 3.000 Quetzal van door gingen na een overval op een ijzerwinkel in 

Mixco, werden na een achtervolging geklist.  

 

Een autobuschauffeur die verschillende vrouwen verkracht had in zijn bus op weg naar San 

José Pinula, liep tegen de lamp, en moet binnen kort zijn verklaring afleggen.  

 

Een Guatemalteekse schoenmaker werd aangehouden omdat hij vel van dieren gebruikte 

(o.a. de jaguar), die met uitsterven bedreigd zijn. Hij miek er botjes mee, die verkocht werden tot 

tegen de 2.000 Q.  

 

Opeens verspreidde zich het gerucht dat een O-L-Vrouw in de kerk van een dorp aan het 

wenen was gegaan. Zonder op TV te zijn aangekondigd, zonder één woord in de media, werd er 

op de markt en in de winkels, alsook in de straten van niets anders meer gesproken: het werd een 

ware volkstoeloop.  

Eigenaardig dat oproepen om zich te verenigen, om op te staan en te gaan manifesteren 

tegen het geweld, nooit zo‘n menigte kunnen op de been kringen.  

 

Volgens het Rekenhof hebben Portillo (ex-president) en zijn kliek in 2001 zo maar 

eventjes 471 miljoen Q. achterovergedrukt. 

 

Honderden vrijwillige pompiers manifesteerden tegen het feit dat men hun toelage voor 

2011 met 14miljoen Q. had ingekort.  

 

De Beweging van Guatemalteekse Inwijkelingen in de vsa beklagen zich erover dat ze in 

de vsa steeds te lijden hebben van vervolgingen en dat het de koude kleren van president Alvaro 

Colom van Guatemala niet raakt.  

 

Ter gelegenheid van de Vroedvrouwendag kwamen meer dan 700 vroedvrouwen samen in 

Quetzaltenango. Ze wisselden ervaring en kennis uit om zo nog beter te kunnen ten dienste staan 

bij bevallingen.  

 

Eindelijk werden vijf politieke partijen veroordeeld tot 6.000 $ (dus geen Quetzales) om 

vroegtijdig te beginnen met hun kiespropaganda.   

 

190 Guatemalteken werken, dagelijks, midden de stank en in een hitte die tot 45° kan 

oplopen, op de vuilnisbelt van Tapachula (Mexico): alles wat ze verzamelen kunnen ze kwijt 

geraken aan recyclagebedrijven in de nabijheid. Zo kunnen ze tot 30 Q. per dag verdienen, juist 

genoeg om eten te kopen. Tot overmaat van ramp kunnen ze ook nog een boete krijgen omdat ze 

illegaal in het land verblijven.  

 

De Huelga de Dolores (Smartenstaking) komt er 

weer aan. Studenten van de Faculteit Rechten kregen het 

aan de stok (foto) met Gemaskerde Stakers toen die hun 

faculteit bezetten: ―de Smartenstaking moet een activiteit 

van aanklacht zijn, maar die gemaskerden profiteren ervan 

om mensen af te troggelen en muren te beschilderen.‖  Er 

waren verschillende gekwetsten. Er werd klacht 

neergelegd bij het Openbaar Ministerie. 

 



In Génova werd een school gesloten omdat leerkrachten zowel als leerlingen steeds door 

bendes bedreigd werden.  

 

Vanuit Guatemala bericht Eva Vanneste ons over het feit dat meerdere grote bedrijven, nu 

de crisis achter de rug schijnt te zijn, grote winsten aan het maken zijn op de rug van de honger in 

de Derde Wereld: ten nadele van de voedselzekerheid. Maar zij noemen het natuurlijk ―hulp –

zoniet: DE oplossing- om de honger uit de wereld te helpen!!! Ze smijten transgenicos op de 

markt, overtuigen regeringen om die toe te laten …geven meer geld uit aan reclame voor hun 

trangenicos dan het uitvinden ervan hen gekost heeft.  

De ondervinding, o.a. in Guatemala, leert dat, eens men die gebruikt, men veroordeeld is 

om steeds aan die transnationaal nieuw zaaigoed te kopen, want de transgenicos geven geen zaad 

meer. Erger: ze besmetten andere oogsten in de nabijheid.    

Nestlé miek in 2010 meer dan 11 miljard $ winst. BAYER meer dan 2 miljard €, Monsanto 

meer dan 2 miljard $  

De Stichting Gates (je weet wel, de eigenaar of ?? van Microsoft) financiert proefvelden 

met transgenicos in Kenia en Uganda.  

Nota: Moet men dan besluiten dat zijn “Stichting”, bedoeld en de hemel ingeprezen als 

hulp aan de derde wereld, eigenlijk winstbejag als geheim doel heeft? Of heeft dee Stichting zich 

in de doeken laten doen door de reclames van de Bayer’s, de Monsanto’s, de Nestlé’s? 

Het gaat niet alleen meer over planten: er worden proefnemingen gedaan met 

transgenetische muggen, zalm, enz... Overal waar men dit probeert ingang te doen vinden vormen 

zich zo‘n grote groepen opposanten dat het heel dikwijls kan worden tegengehouden.  

Door het Tratado de Libre Comercio –Vrijhandelsverdrag- (van de vsa met landen als 

Mexico, Guatemala, enz…) kan en komen inderdaad trangenetische maïs, katoen, luzern …  het 

land binnen.  

In Haiti heeft Monsanto geprofiteerd van de aardbeving om 400 ton transgenetisch 

maïszaad te ―schenken‖, samen met de erbijhorende transgenetische pesticiden meststoffen. 

 

 
Serge Berten Comite Menen 

Germain en André              
 
Bericht aan reizigers naar Guatemala: 
Pater Provinciaal laat weten dat het provinciaal huis van Scheut in Guatemala als alternatief hotel 

open staat voor toeristen. Te voet een 20’ van het centrum. Er is ook een bus daarheen. 
Adres: 42 Avenida 11-25 Zona 5   tel:(x-502)2335-0288  fax:2335-0071 
 e-mail: <cicmguamex.provincial@yahoo.com> 
 
 

 

tel:(x-502)2335-0288

