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Obama (president vsa) doet een beroep op de Spaanssprekenden in zijn land om zich te 

verenigen met het doel de migratiewetten te kunnen veranderen. Bij een volgend ambtstermijn 

hoopt hij het te kunnen doen, en daarom hoopt hij op de Spaansprekenden om hem te 

herverkiezen. 

 

Schande: Portillo ex-president van Guatemala, werd vrijgesproken, samen met zijn 

ministers van Landsverdediging en Financies, die beschuldigd waren van corruptie. De 

bewijzen van het Rekenhof legde de rechter (een vrouw) naast zich neer.  

De onderzoeksrechter onderzoekt om in beroep te gaan.  

 

Vergeleken met vorig jaar dezelfde tijd, werden er 173% meer aanslagen op verdedigers 

van mensenrechten gepleegd.  

 

Victor Manuel Telón Delgado (61 jaar) werd in een psychiatrisch ziekenhuis in de vsa 

gemarteld en met sífilis besmet (voor experimenten). 

Hij zal nu hulp krijgen van vrijwilligers.  

 

Zes jongeren, (14-17 jaar) –(foto), van een 

school in de kolonie El Jardin (Hoofdstad), die zich 

“Dolfijnen van de Informatie“ noemen, wonnen de 

tweede fase van de wedstrijd van periodisme “Soy 

Escolar”. Ze mogen voor een ganse week naar 

Spanje.  

 

 

Wie de waarheid te laat verkondigt wordt uitgelachen,  
wie er te vroeg mee afkomt wordt gestenigd (Perzisch spreekwoord) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivirenamor.be/


Amnesty International klaagt in Londen het geweld aan tegen vrouwen in Guatemala, 

een ook de nog steeds durende straffeloosheid in Guatemala voor de misdaden tegen de 

menselijkheid tijdens de burgeroorlog in de jaren ‟80. 

In 6 dagen tijd werden reeds twee keer pompierwagens aangevallen toen die gekwetsten 

door kogels naar een hospitaal brachten. 

 

Een onderzoek gedaan door CIEN (Onderzoekscentrum voor Nationale Economie) 

vindt dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken een echte warboel is, waardoor de veiligheid 

van de burgers in Guatemala niet gewaarborgd is.  

 

De baas van de presidentiële veiligheidspolitie onder ex-president Berger werd 

aangehouden voor financiële corruptie tijdens zijn bewind.  

 

In een brief aan Obama (Nobelprijswinnaar voor de vrede), president van de vsa, noemt 

Adolfo Perez Esquivel (Nobelprijswinnaar voor de vrede, 1980) de woorden “vrijheid” en 

“democratie” geprostitueerd.  

“Toen jij de vredesprijs kreeg heb ik je gevraagd om te werken voor de vrede. Maar 

integendeel! Je hebt alleen maar meer haat gezaaid, en de princiepen die je hanteerde bij je 

kiescampagne, met de voeten getreden” 

En verder argumenteert hij: geen enkel leger heeft de sleutel tot vrede. Geen enkele 

natie heeft de sleutel van niets dat geen vrede is. “Je hebt jezelf in een labyrint 

gemanoeuvreerd waaruit je niet meer zal uitgeraken. Je bent bezig met u meer en meer in te 

graven in geweld en in onzekerheid, verscheurd door de macht om te domineren. Je wordt 

meegesleurd door de grote corporaties en door de militaire industrie. Je gelooft de macht te 

hebben dat je alles mag wat kan. Is het soms geen cynisme te beweren dat de dood van 

vrouwen en kinderen maar colaterale, zijdelingse schade is? Is het niet simplistisch en 

hypocriet om wat niet te rechtvaardigen is goed te praten?  

Hoe kan je militaire macht sturen naar Haiti na die verwoestende aardbeving in plaats 

van humanitaire hulp voor dat lijdende volk?  

Kijk omhoog vanuit je labyrint naar de ster die je leidt, zelfs als je die nooit zal kunnen 

bereiken, zei Eduardo Galeano. Als je de richting niet wil verliezen, moeten wat je zegt en 

wat je doet in overeenstemming zijn.  

 

Vredesnobelprijs zijn is een instrument ten dienste van de volkeren. 

 

Nota: Zou die brief misschien toch niet te vergeefs geweest zijn? Op 20/5 hoorden we in 

radio en TV dat Obama Israël had opgeroepen om terug te keren naar de grenzen van 1968. 

Iets wat zoals te verwachten, in Israël kwaad bloed gezet heeft.  

 

 
 

In Petén, in de finca Los Cocos (La Libertad) werden zondag 15 Mei 27 lijken van 

landbouwarbeiders gevonden. Heel de streek stond in rep en roer. 

Een drietal overleefden. Eén jongeling veinsde zich dood nadat ze hem met een dolk 

hadden gestoken. Bloedend sukkelde hij meerdere Km. ver te voet, tot hij iemand tegenkwam 

die hem naar het hospitaal heeft gebracht. Alhoewel hij een kroongetuige is, kreeg hij geen 

politiebescherming in ‟t hospitaal. Hij vertelt dat de slachting begon om 19 uur en duurde tot 

3 uur in de nacht. De misdadigers  vroegen naar de eigenaar van de finca om ook hem te 

doden, maar die bleef onvindbaar. Hij werd ondervraagd omdat men dacht dat hij 

medeverantwoordelijk zou zijn. Langs de andere kant beweert de minister van Binnenlandse 

Zaken dat ze de eigenaar zochten om ook hem van kant te maken.  

Die jongeling, vader van drie kindjes, vertelt dat ze van Los Amates waren (Izabal), 

sedert één week daar waren beginnen werken met een maandcontract voor 50 Q./dag 

(=±5€/dag).  



DEIC (Gespecialiseerde Divisie in het onderzoek naar Misdaden) trok er heen, samen 

met het leger. Daar de inwoners van de streek veel beweging hadden waargenomen rond de 

finca La Mula dacht men dat langs daar moest gezocht worden. Ze hadden er een paar zien 

weglopen en veronderstelden dat die de moordenaarsbende waren gaan verwittigen. De politie 

en het leger, die deze streek zonder wegen niet kenden terwijl de moordenaars daar wel thuis 

waren, kwamen te laat in het kamp van de misdadigers aan. Ze vonden er wapens, boekjes 

met nota‟s, en een pot rijst stond nog te pruttelen op het vuur. Op een plaats waar de aarde 

onlangs omgewoeld was, gingen ze graven en vonden er zakken met 27 geweren en munitie. 

Ook vonden ze er militaire uniformen, en onderscheidingstekens van parachutisten en 

scherpschutters. Acht auto‟s, die gestolen schenen, werden er ook aangetroffen.  

De weinige huizen die de politie tegenkwam op de weg daarheen waren allemaal leeg. 

Wel konden ze één man van 30 jaar vatten, van wie ze menen dat hij de bewaker was. Van 

hem konden ze een granaat afpakken. 

Het Midden-Amerikaans Parlement veroordeelde de misdaad, en vraagt aan CICIG om 

zich ook met de zaak te bemoeien. De regering van Mexico verklaart zich bereid om samen te 

werken met de regering van Guatemala om te verhinderen dat de ZETA‟s nog meer 

slachtpartijen aanrichten. 

In Chapayal (ook Petén) wist de politie wel een viertal mannen in te rekenen die deel 

uitmieken van een groep van 17. Enkele dagen voordien hadden ze een vrouw ontvoerd 

 

In volksreacties op het gebeurde vraagt men zich af “wat het leger dan doet met hun 

helikopters”? En “Dat ze de steek niet kennen?” Waarom gebeurt de opleiding van het leger 

dan in de bergen en in de bossen? Allemaal larie en apekool… om zich achteraf wit te 

wassen! Het leger? Luiaards en bangeriken!  

 

Ondertussen zijn ze toch aan de slag gegaan. Aan de hand van de notaboekjes die ze 

gevonden hadden in de finca La Mula ontdekten onderzoekers van Guatemala zes geheime 

grensovergangen. Aardewegen erheen, voorlopig-opgetrokken hutten, en zelfs open plaatsen 

waar vliegtuigjes kunnen landen. Dit alles langs de boorden van de Usumacinta, La Passion, 

San Pedro en Salinas. Ze kwamen ook te weten dat de moordenaars op hun vlucht 

verschillende 4x4-auto„s hadden gestolen. 

De Mexicaanse politie bleef deze keer niet achter. Zelfs met helikopters gingen zij op 

zoek. In de rivieren vonden ze sporen van snelle motorboten, ze vonden aardewegen die door 

de drugbendes gemaakt waren, en volgens de Mexicanen zijn er wel 60 illegale 

oversteekplaatsen tussen Guatemala en Mexico. Ook zij hebben nu meer veiligheidstroepen 

naar die streken gestuurd om de grens beter te bewaken. Nu werken ze samen met de diensten 

van Guatemala om te jagen op de moordenaars van Los Cocos . 

 

In de nasleep van die beruchte moordpartij werden in Poptun, San Benito en Dolores 

(Petén) veel huiszoekingen verricht. 100 soldaten, 50 kaibiles (= ± paracommando‟s) en 20 

politieagenten namen er aan deel. Ze vonden al wapens, munitie en drugs. Maar tot nu toe 

vonden ze nog geen bewijzen dat die te maken zouden hebben met de moordpartij. 

 

In Los Amates, thuisbasis van de vermoorde arbeiders, is er een stroom van solidariteit 

losgekomen onder de dorpsgenoten. Alhoewel zelf mensen die het niet breed hebben staan ze 

de families van de slachtoffers zoveel als mogelijk zowel financieel als moreel bij. 

Tevens eisen ze van de gezagsdragers dat ze bescherming zouden geven aan de families 

van de slachtoffers. Ondertussen zorgen de inwoners zelfs voor bewaking van die families 

tegen mogelijke aanslagen van hen die de slachtpartij hebben aangericht.  

 
 

 

Regeringen  en vertegenwoordigers van Midden Amerika kwamen overeen om beter te 

zorgen voor de democratische vrijheden van hun inwoners. Ze gaan meer informatie 



uitwisselen, meer technologie aanwenden om de grenzen te beveiligen,  en willen hun 

gevangenissen verbeteren.  

 

“Schone energie, Guatemala 2011”is de naam van een bijeenkomst op 23 en 24 van 

deze maand in Guatemala. 600 specialisten in hernieuwbare energie uit verschillende landen 

zullen er discuteren over en onderzoeken welke technische en economische hulp nodig is voor 

de ontwikkeling van de streek. 

 

 

 Een groep jongeren met name “De eigenaar van Guatemala ben ik” 

roept langs Facebook op tot een bijeenkomst voor het Nationaal Paleis. “Kleed 

je in wit en blauw, en laten we „Guatemala is van ons‟ vieren”. Ze hopen dat de 

kandidaten voor de verkiezingen hun kat niet zullen sturen. Die zullen er hun 

papieren moeten aanbieden alsof zij, de kandidaten, werkmensen zijn die werk 

vragen aan het volk. 

 

Zondag 22/5 was er de 37
ste

 Halve Marathon in Cobán-Carchá. De politie zet 125 

agenten en het leger 40 soldaten in om de veiligheidsdiensten van de streek bij die 

gelegenheid te versterken. Die marathon werd gewonnen door de Keniaan Emmanuel Chamer 

in 1:03:46 uur.  

 

In Colomba hebben de schoolkinders meegedaan aan de netheidsactie, op touw gezet 

door de Pompiers. Ze hebben bijna één ton vuiligheid verzameld.  

 

In Chimaltenango, Parramos, San Martin Jilotepeque en Patzicia werden de 

transformatoren gestolen van de waterpompen die de bewoners van kraantjeswater voorzien. 

Daardoor zijn er duizenden mensen zonder water gevallen.  

De burgemeester beweert dat het de oppositie is die hem wil fnuiken, en een schepen 

heeft het over gewone misdadigers die er geld van maken door het ijzer en koper te verkopen. 

De politie kreeg opdracht een oogje in het zeil te houden. 

 

Frank La Rue, Guatemalteek en nu verslaggever over de Vrijheid van Meningsuiting 

voor de V.N., verklaart dat de innesteling van de gewone misdaad zowel als de drugtrafiek in 

de ambtenarij en in de regeringskringen de vrijheid van meningsuiting in het gevaar brengt, 

vooral dan in de grensstreken.  

 

Als er in 1993 7 miljoen mensen woonden in Guatemala, telt men nu 11 miljoen 

Guatemalteken.  

 
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


 

 

 

 

 


