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MiniRomeroherdenking 

Vergeten we de hedendaagse martelaren en inspirators niet. 

ZONDAG, 10 April om 10:30 u. 
Romerozaal (Venkelstr. Brugge, bij de Sint Annakerk) 

 

ROMERO LEEFT 

“we hebben hem gezien” 
Verhalen en beelden van  

Marijke Deconinck,  

Geert Dedecker en  

Jef Ravelingien  
van uit hun bezoek aldaar in 2010. 

 
 

 

De heilige Romero van Amerika: 

Eén en dertig jaar geleden werd hij vermoord. In El Salvador is hij nog springlevend onder de 

mensen. Voor de eerste keer in die 31 jaar werd die herdenking er uitgebreid in de pers ver-

slagen, terwijl hij vroeger steeds werd doodgezwegen. Obama, president van de vsa, ging ver-

leden week het graf van Romero bezoeken …waarop een ex-minster van Buitenlandse Zaken 

van El Savador, lid van de Arenapartij, vond dat Obama minstens ook het standbeeld van 

D’Aubuisson moest bezocht hebben. (D’Aubuisson werd door de Waarheidscommissie van 

de V.N. aangeduid als de intellectuele moordenaar van Romero). 

Door de V.N. werd op aanvraag van El Salvador, 24 Maart, sterfdag van Romero, uitgeroepen 

tot de Internationale dag van de Waarheid! 

 
 

 

 

ktspecialiMarktspecialisten hebben meer macht over de kandidaten dan hun partij. 

Het gaat er immers niet meer om een politiek project aan de man te bren-

gen, maar een product om de electorale markt te verleiden. Het gevaar, 

aldus Umberto Eco, bestaat er in dat de politieker een semiotisch pro-

duct, een louter symbolische figuur wordt, een theatrale verschijning. (Frei 

Beto en Mercado Electoral) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVANCSO laat weten dat de gebeurtenissen in de Polochic-vallei geen ommedraai zijn van 

de politiek van de regering,= van de UNE, de partij die met president Colom aan de macht is. 

Alhoewel ze voor sociaal willen doorgaan (regering van de armen met Indiaans gelaat en tor-

tillasmaak zei Colom) verschilt ze niet van de GANA (openlijk neoliberaal). De verzoenend-

populistische taal (in haar Cohesion Social) die ze gebruikt i.v.m. landbouw, mijnen en ener-

gie is niets anders dan oogverblinding. Haar daden: criminaliseren van volksraadplegingen, 

van landbezettingen, van verkeersblokkades!  

Naast de Berger-Widman-families en konsoorten steunen ze vooral de transnationale corpora-

ties. Het is de tweede fase van de politiek begonnen op het einde van de regering van Kjell 

Laugurud (slachting Panzos 1978): het militair-politiek project van de Noordelijke Dwarsweg. 

Het ligt in het verlengde van de strijd van HET kapitaal voor het zich toe-eigenen van grond-

gebieden, gemeenschappelijke natuureigendommen en het werk van het volk.  

 

Zelfs het bezoek van Obama aan Latijns Amerika heeft tot doel de regeringen die weerbarstig 

zijn voor de neoliberale politiek tot betere gevoelens te overhalen. Dan gaat het vooral over 

Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador en Cuba. Het bolivariaans proces moet versmacht 

worden!   

 

In Guatemala werd een bericht verspreid, bij hetwelk men moest oppassen voor “nucleaire” 

besmetting: zeker een paraplu gebruiken bij regen, zelfs bij motregen. Nog beter: binnen blij-

ven! Er is immers gevaar voor: “brandwonden, haaruitval, en zelfs kanker”.  

 

Het is een wettelijke en morele verplichting van de regering om alle gerechtelijke uitspraken 

om Indianen en campesinos weg te jagen TEN UITVOER te brengen. Die voortdurende be-

zettingen brengen de bestuurbaarheid van het land in gevaar. Alle onderhandelingen met soci-

ale bewegingen worden opgeschort.  

Nota: De regering laat haar tanden zien, daar waar het gaat om ongewapende campesinos 

den duvel aan te doen, maar tegen de “gewapende” mara’s en drugbendes heeft ze slechts 

melktandjes. …..  

Anibal García, congressist, zegt: Om zijn mandaat te beeindigen wil Colóm goed staan met de 

machtigen van het land, en gaat nu over tot de politiek van de stok.  

Zoals reeds gemeld: CUC klaagt aan: reeds één dode, 10 gewonden en 650 families die al hun 

oogsten zagen verloren gaan. 

De Prokuur voor Mensenrechten tikt de president op de vingers, en zet hem aan tot handelen 

met verantwoordelijkheidszin”,  en geen oogsten meer te laten vernietigen. 

Volgens het “secretariaat voor Landbouwzaken” zijn er 1400 landbouwconflicten, bijna alle-

maal in Alta Verapaz.  

 

Ook de mijn in Sipacapa wil de organisaties voor Mensenrechten breken door haar te belaste-

ren alsof ze tweedracht zouden zaaien onder de bevolking. Maar eigenlijk komen die organi-

saties op voor de rechten van de bevolking, en wel TEGN de mijnuitbating in hun streek. 

Die vier solidariteitsorganisaties, die door Goldcorp (= mijnuitbaters) vals beschuldigd wor-

den zijn: 1/-La Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, 2/-Collectif Guatemala, 3/-Breaking 
the Silence en tenslotte 4/-Rights Action.  

Maar Claudia Samayoa, coördinatrice van de Eenheid ter Bescherming van de Verdedigers 

van de Mensenrechten (UDEFEGUA) steunt die vier organisaties en looft hen: “het zijn vier 

internationaal erkende organisaties”  en “moesten zij er niet zijn dan zouden er geen internati-

onale getuigen meer zijn van hoe men hier met de mensenrechten omspringt” - .”Getuige zijn, 

is riskant”, … “de machtigen zijn onverdraagzaam en willen hen (die solidariteitsorganisaties) 

steeds het zwijgen opleggen”. 

Amnest. Internat. laat ook weten dat leden van FREDEMI (Miguelfront tegen de Mijn) en 

ADISMI (Associatie voor de ontwikkeling van San Miguel Ixtahuacán.) werden lastig geval-



len en hun rechten geschonden omdat ze zich verzetten tegen de mijn en opkomen voor de 

toepassing van wat de Intern. Amerikaanse Commissie voor mensenrechten heeft beslist over 

die mijn. Sommigen werden geslagen, bestolen, met de dood bedreigd, aangehouden. Maar 

Goldcorp. blijft hen belasteren een valselijk aanklagen.  

Al die Mensenrechtenorganisaties doen een oproep naar de regering van Guatemala om de 

mensenrechten zoals bepaald in veel internationale overeenkomsten en bepalingen in acht te 

nemen.  

Die aanklacht werd gestuurd naar president Colóm, met kopieën naar veel nationale en inter-

nationale verantwoordelijken, en getekend door 52 (twee en vijftig) nationale en vooral inter-

nationale organisaties allerhande, die de mensenrechten genegen zijn.  

 

In Midden Amerika is 14 % van de grond in handen van Canadese mijnmaatschappijen. 

 

 “Ik heb mij laten scheiden van mijn man president Colóm, maar ik trouwde met het volk”   

…”en ik ben niet de enige vrouw die een echtscheiding aangaat, maar wel de enige die het 

doet voor haar volk.” (Sandra Torres, prekandidate voor het presidentschap voor de volgende 

verkiezingen). “Mijn liefde voor de president is groot, maar ik doe het omwille van de sociale 

programma’s die mensen helpt.”  

Ze krijgt veel kritiek, maar “zij die er kritiek op hebben zijn dezelfde die de regering door het 

slijk sleurden in het geval Rosenbergh,  ….  ik heb tenminste een zuiver geweten, en aan mijn 

handen kleeft er geen bloed.”  
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Nog Noam Chomsky, nu in Parijs: 

Dezelfde krachten als altijd:. Intellectuelen kunnen aan mass popular mouvements een bij-

drage leveren, op voorwaarde dat ze bereid zijn te breken met hun traditionele roeping. Die 

roeping bestaat erin om als 'intelligente minderheid' de bevolking onder de knoet te hou-

den. Maar in elke periode zijn er mensen die daarmee breken – Betrand Russel en George 

Orwell zijn twee voorbeelden. MAAR, als zij zich aansluiten bij opkomende sociale bewe-

gingen kunnen ze onder meer helpen om de doelstellingen duidelijk te formuleren. Maar de 

belangrijkste kracht moet vanuit de bevolking komen. Zo is het altijd geweest en zo zal het 

blijven.” 

Nota: Is het dan te verwonderen dat hij uitgespuwd wordt door Frankrijks media-intellectuelen 
(Attali, Finkelkraut, Bernard-Herny Lévy,...)?  
 De zaal waar hij sprak is nog nooit zo rap en zo volledig uitverkocht geweest.  

 

Enkele van zijn uitspraken:  
“Die vooruitgang hebben we niet cadeau gekregen van de rijken en machtigen. Ze kwam er 
door het harde, geduldige werk van activisten, zoals altijd. (Idem alles met wat met milieu te 
maken heeft)” 
 
"Al sinds de jaren zestig geef ik aan studenten de raad om geen helmen te dragen bij beto-
gingen. Ja, de politie is gewelddadig – maar als je een helm draagt dan treden ze gewoon nóg 
gewelddadiger op. Als jij met een geweer komt aanzetten, komen zij met een tank. En als jij 
met een tank komt, komen zij met een B52-bommenwerper. Het is een gevecht dat je ge-
doemd bent te verliezen.”  
 
“Onze enige sterkte is geweldloze massamobilisatie. Dat is trouwens wat gebeurt in Irak, al 
krijg je dat natuurlijk nooit in die termen te horen, want regeringen en media willen niet dat 
je op de hoogte bent van de macht van geweldloos verzet. Als het op geweld aankomt, kan je 
niet tegen hen op. “ 
 



“….het hoofddoekverbod…? Eerst en vooral: mijn persoonlijk standpunt is dat de staat niet 
het recht heeft te bepalen wat iemand draagt. Ik kom net terug uit Libanon. Daar zie je 
vrouwen in mini-rok, hoofddoek, niqaab... Ze hebben het recht te dragen wat ze willen." 
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Rome kiest tegen de Indianen en tegen de Armen. 

Mgr. José Gomez, aartsbisschop van San Antonio Texas, werd aartsbischop van Los Angeles. 

Hij werd priester gewijd als lid van Opus Dei.  

Nog erger! In Ecuador werden de ongeschoeide karmelieten van het Apostolisch Vicariaat 

San Miguel de Sucumbíos, door de paus buitengezet toen hun bisschop Gonzalo Lopez Mara-

ñon, bisschop der amen en der Indianen omwille van ouderdom ontslag nam. Hij en alle pries-

ters werden vervangen door leden van de “Heraldos del Evangelio”, beschreven als vijanden 

van de Kerk der Armen en van de Theologie der Bevrijding. De nieuwe apostolisch vicaris 

noemt Rafael Ibarguren Schindler.  

De katholieke organisaties van dat bisdom, allemaal samen, vragen in Rome het ontslag er-

van, en er waren al meerdere betogingen tegen deze benoeming. ..  

Zelfs president Rafael Correa verzet zich tegen deze handelswijze van Rome, en overweegt 

om van zijn vetorecht gebruikt te maken. . 
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De meisjes van het INCA (Nationaal Midden-Amerikaans Instituut voor Meisjes ) hebben hun 

eigen school bezet omdat de bazin van die school enkele leerkrachten op de vingers had ge-

tikt. Ze hadden meegemanifesteerd met de leerlingen omwille de gewelddadige dood van een 

medeleerling: doodgeschoten in een bus op weg naar huis.  

 

Er begint een proces tegen een militair die verantwoordelijk wordt gesteld voor de verdwij-

ning in 1982 van een leerling van de Jongensnormalschool van het Oosten. 

 

Wat Lybië betreft zijn de Latijns Amerikaanse landen verdeeld. 

Brazilië en Argentinië volgen eerder de BRIC-landen (Brazilië-Rusland-Indië-China): 

eerder terughoudend.  

ALBA-landen volgen dan liever Venezuela en Cuba, die tegen militaire interventie zijn. 

Terwijl Mexico met UNASUR (Columbia-Chili-Peru)  liever niet tegen de schenen van 

de vsa stampen.  

 

De vsa beloven meer fondsen te geven aan Guatemala om de misdadigheid en vooral de drug-

handel te kunnen bestrijden. 

 

Er zijn opgravingen bezig in Kaminaljuyu (Zona 7 van de hoofdstad). Ze vinden er overblijf-

selen van ± 200 jaar voor Christus. Tot nu toe is er weinig geweten over die tijd, en men 

hoopt nu door die opgravingen er wel meer over te weten te komen.  

Ze vonden er reeds stelas van heersers, waaruit men meent te kunnen opmaken dat er een 

volksopstand was geweest omwille van een tekort aan water. 

Japan heeft fondsen gegeven om er een centrum te bouwen voor toeristen, waar men alles kan 

te weten komen over Kaminaljuyu. 

 



Twee jaar geleden werd in Holmul 

(Petén) een graf ontdekt (foto) van 350 

vóór Chr.. Na studies kwam men tot 

het besluit dat het het oudste Maya-

graf ooit-ontdekt is. Het werd gevon-

den in een kunstmatige grot, onder een 

groot huis. Er werd potten, en een ge-

raamte van een 40-50-jarige man ge-

vonden. Op de keramieken potten staat 

een tekening van een man met gesloten 

ogen, en ook een symbool van de ma-

isgod.  

Daarmee is het bewijs geleverd dat de 

Maya’s reeds veel vroeger dan tot nu toe gedacht alleen van overlevingslandbouw leefden. Er 

bestond reeds een sociale hiërarchie. In de potten vonden ze sporen van maïsdeeg, bananen-

bladeren en iets wat op maniok geleek.  

 

72% van de huishoudens in Guatemala gebruiken nog brandhout om te koken. 

 

In Retalhuleu en in Escuintla werd de weg uren en uren geblokkeerd als protest tegen het 

wegjagen van de Indianen van de plaats waar ze wonen. 

 

Een Guatemalteekse, Antonia Reyes Prado, werd benoemd als raadgeefster in de Commissie 

voor Mensenrechten van de V.N.. 

 

In Bolivia is er een actie bezig om nu ook nog USAID (vsa-agentschap voor internationale 

ontwikkeling) te bannen. Ze mengen zich in binnenlandse aangelegenheden. Dit nadat reeds 

een vsa-ambasadeur er aan de deur werd gezet (omdat hij de oppositie, lees de rijken en kapi-

talisten) steunde, alsook de DEA (Anti-Drugs agentschap van de vsa) er werd buiten gesme-

ten omwille van subversieve activiteiten. 

 

Wikileads heeft het uitgebracht: Een verzwegen schandaal is het programma van de vsa om 

dokters van de “Cubaanse solidariteitsbrigades in de wereld” over te halen om te deserteren. 

(er zijn 37.000 Cubaanse gezondheidswerkers bezig in 77 landen, en er studeren 4.000 stu-

denten uit 23 landen in de medische faculteiten in Cuba. Alhoewel de vsa er veel geld tegen 

aansmijten, haar diplomatieke kanalen en de media ervoor ge(mis)bruiken, is het pover  resul-

taat overlopers slechts 1,9%.  

 

Terwijl in bijna alle landen, zowel van de eerste wereld als van de derde, tengevolge de eco-

nomische crisis, en in het vaarwater van de oppermachtige financiële markt, onderwijs, socia-

le voorzieningen en gezondheidszorgen moeten inboeten, is dat NIET het geval in Venezuela.  

 

Meerdere progressistische groeperingen en partijen hebben zich aaneen gesloten in een “Fren-

te Amplio” voor de verkiezingen.  Daarin o.a. het URNG en ANN.  

 

Dit jaar alleen al werden 1.074 ha. bos verwoest in Guatemala ten gevolge branden.  

 

De regering, lees de president en zijn minister van onderwijs, zal 200.000 uniformen uitdelen 

aan schoolkinderen in de plaatsen waar het grootste aantal mensen wonen die mogen gaan 

stemmen. Ze noemen het project: “de solidariteit in uniformen steken.”  

Nota: Als dat geen verdoken kiespropaganda is!  

 



Een groot deel van het onderwijzend personeel heeft gestaakt. De aartsbisschop roept de syn-

dicaten en de regering op om niet langer de schoolgaande jeugd te gijzelen en overeen te ko-

men.  

Hun syndicaat blijft dreigen met algemene stakingen en wegblokkades, tegen het feit dat de 

staat het collectief akkoord dat werd gesloten, niet nakomt. De Kamers van Landbouw en 

andere dergelijke willen dat de politie er wordt op af gestuurd om die blokkades op te heffen. 

En de president zegt dat onderhandelen mogelijk blijft zolang er geen stakingen noch blokka-

des komen. Bovendien, voegt hij er aan toe: zolang er geen fiscale hervorming is, hebben we 

geen middelen om het collectief akkoord uit te voeren.  

 Het collectief akkoord gaat o.a. over een begroting voor 11.364 leerkrachten die onder 

contract werken. 

 

In Pachalum (Quiche) is de houten 

structuur van de brug zo versleten, en 

de gemeente heeft geen geld om die te 

vermaken, zodat ze de gemakkelijkste 

oplossing genomen hebben: alle zwaar 

verkeer er verbieden. Dat moet dan 

maar door de rivier (foto), op gevaar 

af door de wateren meegesleurd te 

worden of er te blijven steken.  

 

Mensenhandel is veel meer winstge-

vend dan drugtrafiek. Tot die conclu-

sie kwam de Bureau van de V.N. voor 

Control van Drug en Voorkomen van Misdaden. Personentrafiek tussen Mexico en de vsa 

bracht verleden jaar 6.600milioen $ op.  

 

 
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> 
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