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Beste wereldburger,
Guatemala, het land van de eeuwige lente?
Het land werd eeuwen onderdrukt door de Spaanse bezetter om vervolgens van de ene dictatuur in
de andere terecht te komen. Een dertig jaar durende bloedige burgeroorlog met meer dan 200 000
slachtoffers laat nog steeds zijn sporen na.
Nochtans heeft Guatemala met zijn enorme natuurlijke rijkdommen genoeg potentieel om iedereen
een goed leven te bieden. Lekkere bananen, de beste koffie, kostbaar goud en noem maar op. Veel
van deze producten komen vanuit Guatemala hier bij ons terecht. Toch goed dat er een draaiende
economie is, zou je dan denken? Tot grote ergernis van onze Guatemalteekse partners CGTG en MTC,
komt het merendeel van de winsten niet bij het volk terecht. Het geld verdwijnt in de zakken van
grootgrondbezitters, mijnexploitanten, multinationals en corrupte politici.
In de steden is voldoende van alles aanwezig; voedsel, kledij, elektronische toestellen, medicamenten,… Maar dit alles heeft een prijs en de meeste mensen kunnen deze prijs niet betalen. Zo kan
je in de apotheken één pilletje kopen van een bepaald type medicatie. De apotheken in de stad
worden zwaar bewaakt, met tralies ervoor en mannen met geweer op de schouder ernaast. Veel
straatverkopers kleuren het straatbeeld en bieden hun waar aan en trachten op die manier te overleven. 75 % van de economie bestaat uit informele economie.
Mannen, ja vooral mannen willen er de plak zwaaien. Toch zijn het de sterke vrouwen die op ons
een diepe indruk hebben achtergelaten. De vrouwen die op straat hun producten verkopen, kloppen zo ongeveer 12 uur per dag en nadien zorgen ze dan nog eens voor het gezin. Vrouwen die in
opstand komen tegen de grondvervuiling van een mijn in de buurt. Vrouwen die samenkomen én
samenwerken om er voor te zorgen dat hun gezin een inkomen verwerft. Vrouwen die eisen dat er
naar hen geluisterd wordt!
De Guatemalteekse staat doet er weinig of niets aan om de gigantische ongelijkheid die het land
parten speelt weg te werken. Meer dan eens hebben we gehoord dat de corruptie in het land de
grote vooruitgang in de weg staat. 95 % van de misdaden blijven onopgelost, er wordt soms niet
eens een dader gezocht.
Het is ongelofelijk om te zien hoe de mensen van onze partnerorganisaties CGTG en MTC strijden voor
een gelijke rechtvaardige samenleving. Ze riskeren hierbij hun eigen leven en brengen soms ook hun
gezin er mee in gevaar. Toch blijven zij er in geloven en doen ze verder. Deze wereldburgerkrant dragen we op aan alle compañeros/ compañeras in Guatemala. Hun kracht en onze kleine steun maken
echt wel het verschil. Alleen het volk, kan het volk redden: solo el pueblo salva el pueblo!
Maarten Milloen
Medewerker Wereldsolidariteit Leuven
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Land in de kijker

Guatemala,
een land vol tegenstellingen
Guatemala verdient het in vele opzichten om in het midden van de belangstelling te
staan. Niet alleen omdat het in het hartje van het Amerikaanse continent ligt. Het is een
land met een verbluffend schone natuur en een oneindige culturele rijkdom. Maar
eeuwen van tirannie, dictaturen, gewapende conflicten en overheersing hebben diepe
sporen nagelaten. Hier tekenen zich de meest actuele vraagstukken van de 21ste eeuw
af: een enorme kloof tussen arm en rijk, geïnstitutionaliseerde corruptie, jeugdbendes
en een groeiende golf van geweld.

Land van de eeuwige lente
Met een gemiddelde temperatuur van 20°C
wordt Guatemala vaak het land van de eeuwige
lente genoemd. Van mei tot oktober kent men
de regentijd, een periode waarin het land veel
te kampen krijgt met orkanen en tropische
stormen. Er valt in elk geval voldoende regen,
waardoor het land door en door groen is.
Maar dit gaat ook samen met overstromingen,
modderstromen en grondverschuivingen, die
jaarlijks heel wat schade aanrichten aan huizen

en infrastructuur en die ook steevast slachtoffers maken.
De fauna is hier ongelofelijk rijk, met vooral een
enorme overdaad aan vogelsoorten. Een heel
bijzondere, bonte en weelderig gevederde soort
is de quetzal, tevens het nationaal symbool
van Guatemala. Deze quetzal is het symbool
van de vrijheid, omdat hij in gevangenschap
sterft. Ook qua flora heeft het land met meer
dan 8000 plantensoorten heel wat te bieden.
Dit is voornamelijk te danken aan de verschil-
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lende ecosystemen die het land kent, wat veel
te maken heeft met zijn geografie.
Guatemala wordt gekenmerkt door grote hoogteverschillen: 43% van het land ligt boven de
1500m en 20% boven de 2000m. Van oost naar
west wordt het land doorkruist door de Sierra
Madre, een bergketen van vulkanische oorsprong. Zo wordt het land verdeeld in onder
andere de Altiplano (de hoogvlakte), de Costa
(de kuststreek) waar suikerriet en fruit het uitstekend doen, en daartussen de Boca Costa,
het lager gedeelte van de Sierra Madre, waar
vooral koffie en cacao wordt geteeld. Door de
vulkanische herkomst is het land immers zeer
vruchtbaar. In het noorden is er ook nog de
Petén, dat bedekt is met dicht tropisch oerwoud
en waar bovendien belangrijke resten van de
Maya-beschaving bewaard gebleven zijn. Het is
hier dat onder meer Tikal gelegen is, een welbekende toeristische trekpleister.
Guatemala ligt in een regio waar drie tektonische aardplaten tegen elkaar aanschuren.
Hierdoor telt het land wel veertig vulkanen,
waarvan de meeste gelukkig al lang inactief
zijn. Maar het aardbevingsgevaar geldt hier

continu, net als in de rest van Midden-Amerika.
De laatste grote aardbeving vond plaats in 1976
en kostte het leven aan wel 20 000 mensen en
maakte bovendien miljoenen Guatemalteken
dakloos.
De verbluffende schoonheid van de natuur en
de enorme natuurlijke rijkdom gaan hier hand
in hand met natuurfenomenen die anderzijds
heel wat menselijk leed veroorzaken.

Corruptie,
straffeloosheid en geweld
Ondanks de enorme natuurlijke rijkdom, leeft
de Guatemalteekse bevolking in grote armoede.
En dit is voornamelijk te wijten aan de politieke
structuur en de bijhorende corruptie. De politieke én financiële macht is immers in handen van
3 groepen: enerzijds de traditionele economische sector (met grootgrondbezitters, ondernemers en exporteurs), anderzijds de ‘opkomende
sector’, voornamelijk ex-militairen, die een zaak
hebben in paspoorten, openbare gebouwen of
wegenaanleg en die door corruptie rijk geworden zijn. En tot slot de drugstrafikanten, die
klaarstaan met giften aan parlementsleden,
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burgemeesters,... Geen van deze groepen is
geïnteresseerd in het welzijn van de bevolking, zij houden alle economische en maatschappelijke veranderingen tegen. Politieke
partijen krijgen immers bijna geen overheidssteun en moeten dus hun middelen halen bij
deze genereuze geldschieters. Op die manier
krijgen de 3 genoemde groepen controle over
het gerecht, de fiscaliteit, het rekenhof, het
juridisch apparaat…
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het
juridisch apparaat vierkant draait, met een
straffeloosheid die oploopt tot 98%. In 2006
schreef een VN-ambassadeur hierover in zijn

rapport dat Guatemala een ideaal land is om
een moord te plegen, omdat je er bijna zeker
mee wegkomt. Aan deze straffeloosheid is ook
een historisch aspect verbonden. De overgrote
meerderheid van de misdadigers van de burgeroorlog is nooit veroordeeld, velen van hen
zijn zelfs nog actief in de huidige politiek. Onder
hen onder andere Rios Montt, onder wiens
gezag één van de gruwelijkste periodes uit de
burgeroorlog plaatsvond, maar die nu lid is, en
zelfs ex-voorzitter, van het parlement.
De grote straffeloosheid helpt in elk geval niet
om een ander groot probleem op te lossen,
namelijk dat van het toenemende geweld.

Een turbulente geschiedenis
In 1821 wordt Guatemala onafhankelijk, na vijf
eeuwen Spaanse kolonisatie. Het is de economische elite, voornamelijk grootgrondbezitters,
die zelf het heft in handen neemt en die tot
1944 een exportgericht beleid voert, op basis
van koffie, katoen, rietsuiker en bananen. De
bevolking leeft in extreme armoede en komt
dan ook in opstand. Er breekt een periode aan
van revolutie, met grondherverdelingen, een
halt aan dwangarbeid en, in 1954, de oprichting van het Instituut voor Sociale Zekerheid.
Maar in het klimaat van de koude oorlog wordt

dit net iets te communistisch bevonden, en
Amerika grijpt in. Met een 36 jaar durende burgeroorlog tot gevolg, waarin dictators elkaar in
sneltempo afwisselen, de een al wreder dan de
ander. In 1985 wordt, nog steeds in burgeroorlog, de democratie terug geïnstalleerd en wordt
een grondwet gestemd. In 1996 worden ook
vredesakkoorden bereikt, met onderandere een
herverdeling van het grondbezit en integratie
van indígenas. Maar de uitvoering hiervan laat
nog steeds op zich wachten, en de structurele en
historische problemen blijven bestaan.
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Samen met Honduras en El Salvador behoort
Guatemala tot de meest gewelddadige landen ter wereld. In 2009 werden meer dan
6000 Guatemalteken vermoord, dat zijn 48 op
100 000 inwoners.
Na de vredesakkoorden in 1996 kwam
Guatemala in een machtsvacuüm terecht: waar
was het militaire gezag gebleven? Door het
beëindigen van de burgeroorlog vielen tegelijk
ook duizenden mensen, voorheen militairen,
guerrillastrijders of burgerwachten, zonder
woning, zonder job, maar mét een wapen. Vele
ex-militairen verenigden zich in clandestiene
paramilitaire groepen of maken nu deel uit
van de nieuwe politiemacht. Daarnaast heeft
Guatemala te kampen met de opmars van de
maras, extreem gewelddadige jeugdbendes die
hele wijken en regio’s terroriseren. Maar het
grootste deel van het geweld en de georganiseerde misdaad kan gerelateerd worden aan de
drugstrafiek: negentig procent van alle trafiek
naar de Verenigde Staten passeert immers door
Guatemala.
De politieke onmacht en corruptie maken dat
een groot deel van de Guatemalteken leeft in
extreme armoede, met gebrekkige voorzieningen op vlak van, onder andere, onderwijs en
medische zorgen. En dit ondanks de rijkdom en
pracht van het land.

Guatemala in cijfers
Grootte: 108 889 km2
Aantal inwoners: 13 824 463
Gemiddelde levensduur:
69,03 (man)/ 72,84 (vrouw)
Alfabetiseringsgraad: 69,1 %
Kindersterfte: 26,02 op 1000 geboortes
Ondervoeding van kinderen (1-5 jaar): 43 %
Plaats op de ontwikkelingsindex: 116 op
169 landen
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Waardig werk

geen evidentie in Guatemala.
Er is weinig regelgeving en de regels die er zijn worden gemakkelijk met de voeten getreden.
Het geld en de macht zijn in handen van een beperkte elite, die geen enkele interesse heeft
in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
Ook kinderarbeid komt nog veel voor, aangezien vele gezinnen het geld dat de kinderen
verdienen nodig hebben om te kunnen overleven.

Koffieland
Guatemala is een zeer vruchtbaar land,
waardoor er veel landbouw mogelijk is. Vele
Guatemalteken werken dan ook op plantages
(“finca’s”) waar koffie, suikerriet, bananen…
worden geteeld.
Maar weinig Guatemalteken bezitten zelf een
stukje grond: de meeste grond is in handen van
grootgrondbezitters. Vaak krijgen landarbeiders

en hun familie een woonplaats op de plantage.
Ze riskeren hierdoor bij ontslag echter niet
alleen hun inkomen maar ook hun huis kwijt te
raken. Naast deze ‘vaste medewerkers’ trekken
tijdens het oogstseizoen ook vele seizoensarbeiders naar de meest vruchtbare streken om iets
te verdienen bij de oogst.
Het leven en werken op een plantage is hard.
Het wettelijk minimumloon is 64,30 quetzales
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(6,5 euro) per 50 kg koffiebonen. In de praktijk
krijgt men vaak slechts 30 quetzales (3 euro).
Ook wordt vaak enkel de man uitbetaald, terwijl het hele gezin mee helpt om deze 50 kg bij
elkaar te plukken. Kinderen van koffieplukkers
gaan dus vaak maar gedeeltelijk of helemaal
niet naar school.

Informele economie
Wanneer je in Guatemala op straat rondloopt
zie je overal kraampjes met fruit, etenswaren,
artisanaat, … Guatemala kent dan ook een
groot aandeel informele economie. 75% (voornamelijk indígenas) start een eigen handeltje
op straat of op de markt. Ook hier geldt dat de
kinderen vaak meehelpen.
Voor deze groep is het nog moeilijker rechten
af te dwingen dan in de formele sector. Vaak
zijn er conflicten met de lokale overheden. Zo
verhoogt men bijvoorbeeld het standgeld in
een poging om hen weg te jagen of ze worden
simpelweg verjaagd door intimidatie of geweld.
CGTG probeert deze groepen verkopers te organiseren en zo sterker te staan in onderhandelingen met de lokale overheden.
Aangezien zij als “zelfstandigen” werken, geldt
bovendien de regel: “no vender es no comer”
(niet verkopen is niet eten). Er is geen enkel
sociaal vangnet voorzien voor deze verkopers.
Ze werken lange dagen om hun producten aan
te kopen, te vervoeren, ’s avonds nog etenswaren klaar te maken om de volgende dag te
verkopen, … en voor de vrouwen komt hierbij
ook nog eens het huishouden.
CGTG ondersteunt hen in de eerste plaats in
het verwerven van een standplaats, want dat
is hun bron van inkomsten. Als er brood op de
plank is, komt er ruimte om vorming te volgen,
bijvoorbeeld rond klantvriendelijkheid, boekhouden, … om zo hun handel nog te kunnen
verbeteren.

De arbeiders van Finca Chilley vertellen: Vijf jaar
geleden werden er op deze koffieplantage 32 arbeiders
ontslagen, toevallig of niet allemaal actief in de vakbond. Door de juridische steun van de CGTG heeft men
kunnen onderhandelen dat de werkgever hen moet
re-integreren en de gederfde inkomsten vergoeden. In
de praktijk zijn er echter nog geen stappen gezet: de
werkgever procedeert verder om de uitspraak ongedaan
te maken.
Naast juridische steun probeert de CGTG ook op andere
manieren waardig werk te verschaffen aan deze mensen. Voor de vakbondsleden van deze gemeenschap
heeft men 16.000 koffieplantjes gekocht zodat zij zelf in
een inkomen kunnen voorzien. De mensen hadden zelf
geen geld om goede meststoffen te kopen en daarom
heeft de CGTG ook een vorming rond alternatieve
bemesting opgezet. Zo kan men de investering van de
koffieplanten maximaal laten opbrengen, ook op lange
termijn.
Een ander voorbeeld is te vinden bij de arbeiders van
“Victoria VII” in het westen van Guatemala.
Zeven jaar lang (vandaar de naam) hebben de landarbeiders hier gestreden opdat de werkgever zijn verplichtingen na hun ontslag zou nakomen. Nu hebben
ze per gezin een lapje grond verworven waarop ze een
huis kunnen bouwen, maar ze hebben geen toegang
tot water of elektriciteit. De gekregen grond is ook te
weinig om zelf aan landbouw te doen en dus een inkomen te verwerven. De meesten van hen zijn nog steeds
werkloos.
Carlos getuigt dat hij veroordeeld werd tot twintig jaar
gevangenisstraf nadat ze tijdens hun protest tegen het
ontslag een stuk land hadden bezet. Dankzij de tussenkomst van onze partner MTC en de plaatselijke bisschop
Ramazzini is deze straf ondertussen kwijtgescholden.
Luciano vertelt dat hij door op te komen voor hun rechten op een zwarte lijst staat, waardoor hij nooit meer op
een plantage kan werken en ook moeilijk ander werk
kan vinden. Gelukkig helpen zijn kinderen nog wel bij
de koffiepluk…
Hier probeert onze andere partner, MTC, ook alternatieven te zoeken om mensen een waardig inkomen te
bezorgen. Dit doen zij bijvoorbeeld door beroepsopleidingen aan te bieden in verschillende vormingscentra
zoals kapper, schrijnwerker, bakker, …
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Waardig werk

Een positief voorbeeld
Gelukkig zijn er ook plaatsen waar waardig
werk meer en meer werkelijkheid wordt. Een
voorbeeld hiervan is de sappenfabriek “Kern’s”.
De fabriek in Guatemala City maakt deel uit
van een multinational uit Costa Rica. Er werken
600 mensen waarvan 350 arbeiders. CGTG is de
enige vakbond hier actief en heeft 142 leden
onder de arbeiders. Bedienden en kaderleden
zijn niet aangesloten.
De arbeiders werken 44 uren per week verspreid
over 5 dagen in een ploegensysteem. Er is een
bedrijfsrestaurant en een winkel waar werknemers levensmiddelen aan goedkopere prijzen
kunnen verkrijgen. Ze hebben ook toegang tot
een dokter en een tandarts, zowel voor zichzelf
als voor de rest van het gezin.
De vakbondsafgevaardigden vertelden ons hoe
de veiligheid van de machines vroeger veel te
wensen overliet, maar dit is ondertussen verbeterd. Er hangt een tikklok, maar overuren worden opgeschreven door de ploegbaas. Vroeger
waren er vaak problemen met de uitbetaling
van deze overuren, maar nu is ook de relatie
met de ploegbazen al verbeterd.
Er worden momenteel CAO’s afgesloten om de
drie jaar. Ze zouden echter willen overgaan naar
jaarlijkse onderhandelingen.
Eén van de pijnpunten die deze vakbondsafgevaardigden aanhalen is het feit dat arbeiders met
een tijdelijk contract niet mogen aansluiten bij
de vakbond. Tegelijkertijd hebben deze mensen
ook minder goede arbeidsvoorwaarden. Dit is
dan ook één van de punten waar deze vakbondswerking in de toekomst werk wil van maken.
Wat ze bij Kern’s bereikt hebben is bewonderenswaardig, zeker als je weet dat het in
Guatemala allesbehalve evident is om op te
komen voor waardig werk.
Tine Bonnarens

De vrijheid van vereniging en het recht op
collectieve onderhandelingen zijn fundamentele mensenrechten die constant met
de voeten worden getreden in Guatemala.
Werkgevers en overheid voeren duidelijk
een antisyndicale politiek, waarbij de vakbondsbeweging systematisch monddood
gemaakt wordt. Niet zelden wordt geweld,
repressie en intimidatie ingezet ten aanzien
van vakbondsleiders en militanten. Moord
op en ontvoering van vakbondsmensen is
dan ook schering en inslag, en het aantal
slachtoffers lijkt de voorbije jaren sterk toe
te nemen: in 2009 werden 16 vakbondsmensen vermoord, in 2005 waren dat er 6.
Geweldplegingen zonder dodelijke afloop
op vakbondsmensen zijn toegenomen van
12 in 2005 tot 76 in 2009. Bovendien worden deze misdaden bijna nooit vervolgd of
bestraft.
Dat onze partners in dit klimaat toch elke
dag blijven vechten voor het recht op waardig werk, kunnen wij alleen maar bewonderen.

Vrouwenrechten

Griselda Miranda richtte een vrouwenorganisatie op.

Vrouwen in een mannenwereld

Zoals in vele Latijns-Amerikaanse landen, is het machismo sterk ingebed in de Guatemalteekse maatschappij. De man beslist over de vrouw en alle aspecten van haar leven: hun
seksuele relatie, het aantal kinderen, haar sociale, economische, politieke en culturele participatie… Vrouwen worden als minderwaardig beschouwd, als eigendom, als onderdeel
van en niet als autonoom. Dit is zo sterk aanwezig in de maatschappij, dat vele vrouwen
ook zichzelf zo beschouwen.
“Er zijn in Guatemala nationale én internationale vrouwenorganisaties actief, maar deze zijn
vaak zo radicaal, zo feministisch dat ze geen
aansluiting vinden bij de vrouwen zelf, het is
voor hen immers al een stap te ver”, zo getuigt
Ana Aguado, van Spaanse afkomst maar actief
in de Movimiento de Trabajadores Campesinos
(MTC, de beweging van arbeiders en boeren) in
San Marcos, een departement in het zuidwesten
van Guatemala. “We waren begonnen met opleidingen rond leiderschap voor vrouwen, maar
deze sloegen niet aan. Daarom hebben we een
stap teruggezet en zijn we begonnen met het
samenbrengen van vrouwen, zodat ze de ruimte
kregen om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Hier kunnen we beetje bij beetje helpen hen
een gevoel van eigenwaarde bij te brengen, hen
zelfrespect te leren. Ik heb de indruk dat we
hierin ook beginnen te slagen. Zo hebben we
toch al vele sterke vrouwen zien opstaan.”

Vrouw = moeder
Een van de problemen is dat het economische
belang van vrouwen nog maar weinig erkend
wordt: vrouwen zijn er in de eerste plaats om
moeder te worden. En voor het gezin te zorgen
natuurlijk, want het zijn vooral de vrouwen die
voor zichzelf en de kinderen instaan en niet
zozeer de man. Een ondankbare taak, want ook
binnen het gezin worden echtgenotes en moe-
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Vrouwenrechten
weinig op aangezien in Guatemala 98% van de
misdaden niet bestraft wordt.

Ongelijkheid en
onderdrukking troef
Hilda Gonzales is actief in het MTC
ders vaak niet gerespecteerd. “Ik werk met de
jongeren vaak rond Maria,” vertelt padre Erik
Gruloos uit Drongen, die al vele jaren werkzaam is in San Marcos, “want Maria is toch de
moeder van Jezus, en die zou niet geweest zijn
wie hij was zonder zijn moeder. Ik vertel hen
dat alle moeders ook een beetje Maria zijn en
dus respect verdienen. En dat lijkt te werken,
want men is hier zeer gelovig.” Gebrek aan respect en het wijdverspreide drankmisbruik van
Guatemalteekse mannen zorgen er samen voor
dat huiselijk geweld tegen vrouwen alom tegenwoordig is én getolereerd wordt. Wettelijk worden vrouwen hier ook amper tegen beschermd.

Gemakkelijk slachtoffer
in een land vol geweld
Geweld tegen vrouwen vormt niet alleen binnenshuis een probleem. Van verkrachting tot moord,
vrouwen zijn vaak een al te makkelijk slachtoffer
in een land waar jeugd- en drugsbendes om territorium strijden, waar straffeloosheid heerst en
waar het geweld de laatste jaren enkel is toegenomen. Een zeer gruwelijk maar toenemend verschijnsel is feminicidio: de brutale moord op
vrouwen omdat ze vrouw zijn. Hierbij worden
vaak vrouwen geviseerd die opkomen voor hun
rechten en meer zichtbaar worden in het openbare leven. Sinds 2000 zijn er al 5200 vrouwen op
deze manier vermoord, waarvan 680 in 2009.
Daarnaast werden in 2009 ook 46 000 klachten
ingediend voor gendergeweld, maar dit levert

De positie van de Guatemalteekse vrouw wordt
getekend door ongelijkheid, onderdrukking,
uitsluiting en afhankelijkheid. Dit laat zich in
vele domeinen zien. Van de volwassen vrouwen
heeft 38% de lagere school afgemaakt, 17% het
secundair, en slechts 4% hebben een diploma
hoger onderwijs. Volgens recente cijfers maken
slechts 17 op 100 meisjes de lagere school af.
Ook de toegang tot gezondheidszorg, of het gebrek eraan, neemt alarmerende vormen aan:
op 100 000 levend geboren kinderen, sterven
153 vrouwen in het kraambed. Meestal door te
voorkomen oorzaken zoals bloedingen en infecties. Op negentienjarige leeftijd is 30% van de
vrouwen (minstens) een eerste keer bevallen,
een cijfer dat de laatste 15 jaar is toegenomen door een gebrek aan seksuele opvoeding
en gezinsplanning. Op vlak van tewerkstelling
is de situatie al even ernstig. Op de koffieplantages verdienen vrouwen gemiddeld maar half
zoveel als hun mannelijke collega’s, en daarbij
komen dikwijls nog vernederingen en seksuele
eisen van hun meerderen. Vrouwen maken de
overgrote meerderheid (80%) uit van de arbeiders in maquilas, assemblagebedrijven in buitenlandse handen. In deze maquilas zijn de lonen zeer laag, als ze al worden uitbetaald, de
werkomstandigheden verre van optimaal, werkweken van 70 tot 80 uur niet uitzonderlijk,
seksuele intimidatie en misbruik courant en
worden vrouwen dikwijls zwangerschapstesten
afgenomen voor ze er in dienst mogen. Daarnaast hebben vrouwen, wegens gebrek aan
scholing, weinig kansen op de formele arbeidsmarkt. Ze komen dan ook meestal in de
informele sector terecht, waar arbeidsrechten ver te zoeken zijn.
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Er komt beweging in…

Een straffe madam

Maar er is ook goed nieuws, want de laatste jaren spannen vele sociale bewegingen zich extra
in om de situatie van de Guatemalteekse vrouwen te verbeteren. Zo ook de lokale partners
van Wereldsolidariteit. Zij werken er samen met
de CGTG, een brede sociale beweging die zich
onder andere bezighoudt met mutualistisch en
vakbondswerk, en het eerder vermelde MTC,
een sociale beweging die gericht is op de landarbeiders en sterk de nadruk legt op vrouwen,
jongeren en indigena’s, de inheemse Mayabevolking.

Dat het leven op de koffieplantage hard is, daarvan kan Griselda Miranda getuigen. Ze werd er
geboren en werkte vanaf haar zeven jaar mee,
zoals de rest van de familie. Zij werkte voornamelijk in het huishouden van de eigenaars van
de plantage, waarmee ze 3 Quetzales verdiende
per twee weken (dit komt overeen met 30 eurocent) “We moesten altijd werken, ook ’s nachts
als de bazen thuiskwamen moesten we opstaan
om hen te dienen…” Ze leefden onder constante
dreiging van ontslag, wat zou betekenen dat ze
ook hun huis zouden verliezen. Op haar 26ste
verlaat ze de plantage, ze trouwt en krijgt 3 kinderen, “dat waren zeer moeilijke jaren.” Haar
man mishandelt haar en vertrekt op een dag,
zonder overleg, naar de Verenigde Staten. Ze
staat er dus alleen voor met haar kinderen. Gelukkig stuurt haar man af en toe wat geld op, zo
heeft ze een stukje grond kunnen bemachtigen.
Acht jaar geleden richtte ze een vrouwenorganisatie op binnen MTC. Deze biedt een programma aan van kinderverzorging, integrale ontwikkeling en vorming. Door in contact te komen
met organisaties zoals het MTC, voelt Griselda
zich versterkt, ze is dankbaar voor de kansen die
ze hierdoor heeft gekregen, en is zij nu zeer geëngageerd om hetzelfde te doen voor vrouwen
die in gelijkaardige situaties zitten. De initiatieven van MTC moeten vrouwen kracht geven en
ook vaardigheden in overleg op het thuisfront.

Hilda Gonzalez is actief in het MTC, waar ze tot
voor kort een groep vrouwen leidde die leerden
weven, om zo in hun eigen inkomen te voorzien.
Tot voor kort, want nu is er een nieuw, volledig
vrouwelijk, bestuur verkozen. “Vroeger maakten
mannen het bestuur van deze groep uit. Maar
het is belangrijk dat vrouwen ook in de organisatie en de besturen aanwezig zijn,” vertelt ze.
Deze vrouwen worden samengebracht, krijgen
vorming en financiële ondersteuning zodat ze
zicht krijgen op een alternatief voor het werken
op de koffieplantages. Ze hebben thuis elk hun
weefgetouw, waarmee ze cortes maken, traditionele doeken die als rok gedragen worden. Ze zijn
recent ook gestart met confectie, omdat dit beter in de markt ligt, en ze dromen ervan om zelf
hun draden te kunnen verven, zodat ze hun eigen patronen kunnen ontwerpen.
Dergelijke initiatieven werpen hun vruchten af.
De rol die vrouwen spelen in de economie,
wordt meer en meer erkend en gerespecteerd. Alsof men echt begint te ontdekken dat
er iets niet klopt in de traditionele concepten
waarbij vrouwen onzichtbaar waren. Meer en
meer vrouwen zijn zich bewust van hun situatie
en proberen er ook wat aan te doen, en vele
sterke vrouwen vertellen publiek hun verhaal
en komen op voor hun rechten. Eén van hen is
Griselda.

Griselda Miranda is zeer trots op haar organisatie en wat ze heeft kunnen bereiken. “Vrouwen
moeten zich verenigen. Vrouwen moeten samen opkomen voor een betere wereld, voor
zichzelf en voor hun kinderen. Vrouwen moeten samen vechten voor een solidaire samenleving,” zo roept Griselda haar lotgenoten op tot
actie. Een boodschap die ook bij ons gehoord
mag worden.
Femke Sterckx
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Gezondheidszorg

Basisgezondheidszorg
voor veel indígenas een onbereikbare luxe.
Maar het kan ook anders: de botiquín in Pueblo Nuevo
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Het recht op gezondheidszorg voor iedereen staat ingeschreven in de Guatemalteekse
grondwet. De Vredesakkoorden van 1996 bevatten clausules voor het opzetten en het verbeteren van de gezondheidszorg. Toch werd er tot op de dag van vandaag weinig van gerealiseerd. De eerstelijnsgezondheidszorg mag dan wel gratis zijn, als er geen voldoende
materiaal beschikbaar is, medicatie maar één keer in de drie maanden wordt geleverd en
het zoeken naar een dokter op het platteland een uitzichtloze onderneming is, dan kunnen
we moeilijk spreken van een toegankelijke basisgezondheidszorg. Maar het kan ook anders:
her en der richten mensen zelf kleinschalige initiatieven op om op die manier greep te
krijgen op de situatie en andere mensen te helpen. Een succesverhaal is de botiquín van
Pueblo Nuevo.

Niets is wat het lijkt
Wie de hoofdstad binnenrijdt, kan niet naast de
reclames kijken voor orthodontische behandelingen (ja geen beugels meer aan de buitenkant
van de tanden, maar binnensmonds, dus esthetisch meer verantwoord), de voetklinieken en
het ruime aanbod aan farmacias of apotheken.
Apothekers in lange witte jassen gehulde (vaak
wel 5 of 6 per apotheek) stallen hun koopwaar
goed zichtbaar vanop de straat uit – maar achter een hek van tralies (!) - en trachten mensen
te lokken door allerlei kortingen. Je zou bijna
gaan denken dat de Guatemalteken helemaal
niet slecht af zijn met een dergelijk aanbod aan
gezondheidszorg.
Maar niets is minder waar. Dergelijke commercialisering van de gezondheidszorg vindt haar
voedingsbodem in een falende overheid. De
overheidsuitgaven voor de gezondheidszorg in
Guatemala bedragen niet meer dan 1 procent
van het BNP, terwijl het gemiddelde in LatijnsAmerika rond de 3 procent ligt. Nog steeds
moet de gezondheidssector het stellen met een
budget dat niet meer verhoogde sinds 2008 en
dit terwijl deze eeuw nog een verdubbeling van
de bevolking wordt verwacht in Guatemala. Met
dit budget zou het Ministerie van Volksgezondheid een heel netwerk van gezondheidscentra
en ziekenhuizen moeten oprichten en financieren, tot op het niveau van de gezondheidspos-

ten in elke gemeente. Maar de organisatie loopt
volledig mank: sommige gemeenten of districten beschikken wel over (gespecialiseerd) materiaal, maar vinden geen arts die bereid is om
(tegen een veel lager loon dan in de privésector)
consultaties te houden. In andere gezondheidscentra zijn de geneesmiddelen vrijwel onmiddellijk na levering (1 x in de drie maanden!)
uitgeput. En de meeste inwoners beschikken
niet over voldoende financiële middelen om
geneesmiddelen op voorschrift in de stad te
gaan kopen.
Grootste slachtoffer zijn de vrouwen en kinderen van de inheemse bevolking. Een groot deel
van de Guatemalteekse kinderen zijn chronisch
ondervoed en bijna een kwart onder de zes jaar
lijdt honger (meer dan in Haïti, dat geacht wordt
het armste land van het continent te zijn). Een
kwart van alle zwangere indígena-vrouwen
moet het doen zonder enige prenatale controle
en slechts 15 procent bevalt in een ziekenhuis.
Deze 15% behoren dan nog tot de gelukkigen,
want heel wat vrouwen of baby’s sterven op
weg naar het ziekenhuis.

Het kan ook anders:
de botiquín in Pueblo Nuevo
Onze partners proberen in te spelen op deze
problematieken door verschillende initiatieven
rond gezondheidszorg op te zetten.
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Gezondheidszorg

Zo heeft de CGTG eigen apotheken, zowel in hun
hoofdzetel in de hoofdstad als in andere streken.
De ‘Botiquín’ (letterlijk: medicijnkastje) in Pueblo Nuevo is hier een mooi voorbeeld van. Ongeveer twee jaar geleden kon de CGTG dit
plaatselijk gezondheidscentrum opstarten met
de steun van WS en andere NGO’s.
Marta zet zich sinds de oprichting op vrijwillige
basis in voor dit initiatief samen met vier andere vrijwilligers. Elke dag kunnen de inwoners
van de gemeenschap van Pueblo Nuevo hier
terecht met al hun gezondheidsproblemen. Met
behulp van een handboek dat ze kregen via de
CGTG, kunnen ze diagnoses stellen en informatie geven. Ze kunnen ook rekenen op een ambulante dokter die één keer per maand langskomt.
Ook hier zijn de ondervoeding, de extreme armoede en de afwezigheid van preventieve gezondheidszorg de belangrijkste dooddoeners
(soms ook letterlijk). De baby’s en peuters worden maandelijks gewogen en Marta probeert
vrouwen te overtuigen aan gezinsplanning te
doen. Geen gemakkelijke zaak in een macho-

maatschappij waar een man met enige fierheid
komt vertellen dat het grootste gezin in het
dorp 19 kinderen telt! Het gezondheidscentrum
werd ook al geconfronteerd met een aantal
ernstigere gezondheidsproblemen als appendicitis en bronchitis. Een astmapatiënt getuigt
hoezeer zijn levenskwaliteit verbeterd is sinds
hij via de botiquín aan een puffertje is geraakt.
Marta gaat ook regelmatig op huisbezoek om
inspuitingen te geven, de bloeddruk te meten of
gewoon om te praten met de mensen. Huisbezoeken dienen vaak ook om mensen te helpen
in hun emancipatie. Als je met een dergelijk
kleinschalig initiatief kan bereiken dat mensen elkaar willen helpen om samen aan preventie te doen, een minimum aan hygiënische zorg te respecteren en vertrouwen te
hebben in de lokale gezondheidswerkers,
dan wordt de situatie misschien minder uitzichtloos. Sterke vrouwen als Marta moeten de
overheid inspireren om de gezondheidszorg
ook op een breder niveau te verbeteren. Maar
zover zijn we nog lang niet.
Ingrid Fleurquin
Tine Bonnarens
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Partners van Wereldsolidariteit
MTC Guatemala - Movimiento de Trabajadores y Campesinos

CGTG - Central General de Trabajadores
de Guatemala

MTC is een dynamische beweging van landarbeiders en boeren, in 1998 opgericht door
vrouwen toen hun mannen door de koffiecrisis massaal hun werk verloren. De organisatie is vooral actief in het departement San
Marcos, een van de armste streken van Guatemala. De voornaamste activiteiten van
MTC zijn: vorming aanbieden aan hun leden, acties ondernemen om de arbeidsomstandigheden op de plantages te verbeteren, het aanleren van concrete jobs en coöperatieven stimuleren.

De vakbond CGTG, opgericht in 1983, is
vandaag een van de belangrijkste organisaties in Guatemala. CGTG is een brede sociale
beweging die niet alleen opkomt voor loontrekkenden, maar ook kleine boeren, gepensioneerden, vrouwen en jongeren, kleine zelfstandigen en de informele sector organiseert en verdedigt. Naast het gewone
vakbondswerk, organiseert de CGTG ziekenfondsen en hebben zij in 12 dorpen een
apotheek. Aangesloten leden kunnen een
microkrediet afsluiten om bv. een eigen
handeltje te beginnen.

War tel Lopez, MT
C
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Jongeren in Guatemala

Het leven van de jongeren
in Guatemala is hard.
Op het platteland, in de finca’s, werken ze al vanaf hun kinderjaren mee op de plantage. In de
stad is er vaak geen toekomst op werkgelegenheid en komen sommige jongeren terecht in
maras of jeugdbendes. Onze partnerorganisaties doen er alles aan om deze jongeren sterk te
maken en kansen te helpen creëren in hun verdere leven. Ze bieden de jongeren vorming en
opleiding aan gaande van beroepsopleidingen, maatschappelijke vorming tot leiderschapsvorming. Jongeren zijn nog steeds een heel kwetsbare categorie in Guatemala, maar een niet te
onderschatte groep gezien de grootte in het bevolkingsaantal van Guatemala. 38 % van de bevolking is jonger dan 14 jaar. Vanaf 15 jaar word je in Guatemala als volwassen beschouwd.

MOJOCA (Movimiento de
Jóvenes de la calle)
Deze beweging biedt opvang aan straatkinderen
en jongeren in de hoofdstad. De organisatie
bestaat sinds 1994 en werd opgericht door 4
vrouwen die zelf op straat hebben geleefd. Alle
jongeren worden begeleid en komen in zelfhulpgroepen terecht. Er zijn cursussen snit en naad,
banketbakkerij en juwelen ontwerpen. Tijdens
de opleiding krijgen de jongeren 400 Quetzales
per maand als beurs. Bij productie verdienen ze
1200 Quetzales. Op het einde van de opleiding
krijgen ze werk en voor 3 maanden voedsel.
De voorwaarde om mee te mogen doen is dat
de jongeren clean van drugs moeten zijn. Ze
volgen er lessen en werken mee in de werkateliers. De grootste droom van deze jongeren is
werkgelegenheid. MOJOCA wil in de toekomst
meer jongeren bereiken in een ruimer gebied.

MTC vormingscentrum
in El Quetzal
Het vormingscentrum werd opgericht in januari
2000. De cursisten krijgen er eten en kunnen er
blijven overnachten. Om de vorming te kunnen
volgen hebben ze de toestemming van hun

plaatselijk MTC-bestuur nodig. In het vormingscentrum kunnen de jongeren een kappersopleiding, houtbewerking, naaien, bakkerij en een
computeropleiding volgen.

MTC jongerenwerking
Sinds januari 2010 richtte MTC 13 jongerenraden op waarin meer dan 160 jongeren actief zijn. Er wordt voor hen speciale
vorming gegeven, zowel rond de algemene
problematiek van het land als rond vragen
die de jongeren zelf aanbrengen. De jongeren krijgen een takenpakket dat ze elk
moeten uitvoeren in hun eigen plaatselijke
gemeenschap. Ze worden hierbij begeleid
door de volwassenen van de plaatselijke
MTC afdeling. Op die manier probeert MTC
deze jongeren een sterk zelfbewustzijn te
geven en zo toekomstige leiders op te
leiden.

Mijnbouw

Het is niet al
goud dat blinkt
De mijnen in Guatemala zorgen voor veel problemen en verdeeldheid tussen de plaatselijke
bevolking. De mijnbouw is een miljoenenbusiness, maar heel weinig geld van de winsten komt
in handen van de plaatselijke bevolking terecht. De ontginning van de grondstoffen gebeurt
vaak op een ecologische onverantwoorde manier zodat er schadelijke stoffen terechtkomen in
het grondwater en dit is een catastrofe op vlak van milieuvervuiling en de gezondheid van de
inwoners. Veel kinderen krijgen huidproblemen of worden geboren met een afwijking.
We spraken met padre Erik Gruloos die ons
meer uitleg geeft over de Marlinmijn in San
Miguel Ixtahuacán. In deze mijn wordt zilver en
goud ontgonnen.
“De mijn zorgt voor veel problemen. Er wonen
ongeveer 40.000 mensen in de gemeente San
Miguel. 800 daarvan werken in de mijn. De
meesten durven niets zeggen of worden omgekocht met geld voor een nieuwe school, een
oprit voor hun huis of een muur voor de kerk.
In de gemeenschap heerst ook veel verdeeldheid over de mijnkwestie. De mijn betaalt haar

werknemers van 4000 Quetzales tot zelfs 10000
Quetzales per maand. De hoogte van je loon
hangt af van naargelang je meedoet met de
bazen. In België zijn er mensen die denken dat
er hier ecologische mijnbouw mogelijk is, maar
dan moet je wel een goede regering hebben die
niet corrupt is. Mensen zijn nog gemakkelijk om
te kopen met eten en drinken omdat er nog
dikwijls hongersnood is. Buiten de mijn is er
bijna geen werk, in het hoogland zijn er weinig
alternatieven. De mensen blijven wel op zoek
gaan naar oplossingen”.
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HOE kan een afdeling

Guatemala in de kijker zetten?
ACW en haar deelorganisaties uit het Verbond Leuven doen dit op verschillende manieren.
Een getuigenis uit de afdeling Herent maakt duidelijk dat er heel wat mogelijkheden zijn.

In samenwerking met het Gemeenschapscentrum en de Noord-Zuid dienst van de
gemeente organiseren we op 30 september een
muzikaal evenement om het Guatemalaverhaal
over te brengen aan een breed publiek. Het evenement is een afwisseling van enerzijds getuigenissen van inleefreizigers die naar Guatemala
zijn geweest met Wereldsolidariteit en anderzijds muziek gebracht door Joepie Jonkers, Juan
Masondo en Koen de Cauter.
Daarnaast proberen we gedurende heel het jaar
2011 op bestaande, door de deelorganisaties
georganiseerde activiteiten, Guatemala kort,
gedurende max 10’, ter sprake te brengen. Dit
kan gebeuren door iemand uit de betrokken
deelorganisatie en aan de hand van materiaal
dat door een werkgroepje is uitgewerkt en ter
beschikking is gesteld.
Enkele voorbeelden om dit te illustreren:
Een bezinningstekst, al dan niet ondersteund
door een powerpoint, van 10’. Deze kan voorgelezen worden bij het begin of einde van een
activiteit. De tekst bevat kort wat informatie

over Guatemala, de partners, de inspiratie van
waaruit we als beweging werken.
KAV, KWB, Okra gebruiken op hun eetactiviteiten een placemat met beelden uit en teksten
over Guatemala.
Een folder, een dubbel gevouwen A4. Aan de
buitenzijden staat algemene informatie op de
voorkant over Guatemala en op de achterzijde
over de partners CGTG en MTC. De binnenzijde
links brengt een verhaal over Guatemala dat
aansluit bij de georganiseerde activiteit en
rechts info over de lentecampagne.
Op de brunch van KAV en KWB werd bij het
dessertbuffet een standje over de straatverkopers in Guatemala bijgeschoven. Op die stand
boden we, naast de andere dessertgerechtjes,
fruitsalade aan. Een boer uit Guatemala schilde
met een typisch machientje uit Guatemala
appelsienen. De deelnemers aan de brunch die
een fruitsalade namen, kregen een folder met
binnenin het verhaal van de straatverkopers.
De Okra afdeling organiseert elke 14 dagen een
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wandeling. Tijdens de wandeling is een tussenstop voorzien met een drankje en een versnapering. Op een van de wandelingen kan men
tijdens de stop een versnapering aanbieden die
naar Guatemala verwijst en de folder uitdelen
met het verhaal van de koffieplukster Judith
die elke dag 2 uren moet stappen om naar de
plantage te gaan.
Op de yogalessen georganiseerd door KAV leest
de yogaleraar een rustgevende tekst vanuit de
maya cultuur voor. Het is mogelijk om de folder,
met op de binnenzijde deze tekst, aan de deelnemers mee te geven.
Voor de kookcursussen voorzien we een recept
voor een dessert: avocado salsa. Het recept
staat op de binnenzijde van de folder die elke
deelnemer krijgt.
De KWB organiseert een infoavond over de
werking van ’het gerecht’ in ons land. Op het
einde van de vergadering leest iemand een
korte tekst over het geweld, het vermoorden
van vakbondsmilitanten en de straffeloosheid
in Guatemala. Het was goed mogelijk om in

de binnenzijde de tekst over het geweld en de
straffeloosheid op te nemen. Naar gelang het
thema van de avond kunnen er linken gezocht
worden met Guatemala.
Het kerstfeest van KAV en KWB werd opgeluisterd door iemand die teksten en gedichten
declameerde afgewisseld met een muzikante
die gitaar speelde . Één van de teksten handelde
over Guatemala. Ook hier hebben we de folder
met binnenin de voorgedragen tekst kunnen
verspreiden.
Al deze voorstellen zijn besproken op de ACW
vergadering waar de vertegenwoordigers van de
deelorganisaties aanwezig zijn. Voor de uitwerking van het materiaal kregen we de steun van
de Noord-Zuid ambtenaar van de gemeente die
met Guatemala vertrouwd is en in het kader
van de gemeentelijke zusterband elk jaar meer
intens wil samenwerken met één organisatie, in
2011 met ACW Herent.
Heb jij een hart voor zuiden?
Tuur Vanempten, ACW Herent
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Druppels

op een hete plaat?
José Pinzon (pepe) CGTG

Leuvense ervaringen met Guatemala
Menigeen fronste de wenkbrauwen toen de Leuvense takken van ACW, ACV en CM in 2004
beslisten om een duurzame samenwerking aan te gaan met een organisatie uit Guatemala.
Weinig mensen konden het land situeren op een wereldkaart, nog minder wisten iets van
de historiek of de politiek-economische toestand van het land. Ondertussen kregen honderden mensen uit onze regio de kans Guatemala te leren kennen. Door te luisteren naar levendige getuigenissen of door deel te nemen aan één van de georganiseerde reizen. Op
aangeven van onze partners zetten we tal van acties op om hun eisen te ondersteunen. De
Leuvense organisaties steunen hen ook financieel om hun organisatie en werking in de best
mogelijk omstandigheden te kunnen uitbouwen. Geen druppel op een hete plaat, wel olie
voor een fijn raderwerk.
De eerste ontmoeting met José “pépé” Pinzon
was meteen een voltreffer. Pinzon is algemeen
secretaris van de CGTG, een nationaal georganiseerde sociale organisatie met zowel een
syndicale als een mutualistische werking. Hij
informeerde ons in korte tijd over de sociaaleconomische problemen van het land en wat zijn

organisatie daaraan probeert te verhelpen. Wij
beseften meteen dat onze financiële ondersteuning nodig en goed besteed was.
De ontmoeting was meteen ook de start van een
reeks boeiende uitwisselingen. Militanten en
vrijgestelden van hun organisatie kwamen op
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bezoek. Lokale afdelingen van onze beweging
speelden graag gastvrouw en organiseerden tal
van vormingsinitiatieven waar geïnteresseerden
kwamen luisteren naar verhalen uit Guatemala.
Het land werd een begrip in onze regio.
De internationale samenwerking van onze
organisaties kreeg een gezicht en de thema’s
waarrond Wereldsolidariteit werkt, kwamen
tot leven. De Guatemalteekse realiteit illustreert immers bij uitstek tot wat ongelijkheid
in een samenleving kan leiden en met welke
problemen mensen geconfronteerd worden in
hun zoektocht naar een menswaardig bestaan.
De contacten met de partners gaven een goed
beeld van wat lokale organisaties kunnen betekenen voor de minderbedeelde meerderheid.
Jammer genoeg ontvingen we ook zeer regelmatig onheilspellende berichten. Syndicale
leiders – onze collega’s – werden opgepakt,
vervolgd, aangevallen of vermoord. Via brieven aan de president, petities en bezoeken
aan de Guatemalteekse ambassade in België
probeerden we de eisen van onze partners te
ondersteunen. Ondertussen haalden we ook de
banden aan met MTC, een beweging van landarbeiders actief in het departement San Marcos.
Drie maal kreeg een groep Leuvense vrijwilligers
en vrijgestelden de kans op bezoek te gaan bij
de partners in Guatemala. Deze bezoeken gaven
een zeer goed beeld van de moeilijke omstandigheden waarin onze partners moeten werken.
Deze ervaring raakte de reizigers in die mate
dat ze daarna de beste ambassadeurs werden
om Guatemala in Leuven op de kaart te zetten
en te houden.
Samenwerken met partners die meer dan 9000
km van je verwijderd zijn, is niet steeds eenvoudig. Gelukkig groeiden de mogelijkheden

om via internet te communiceren en leerden
wij meer en beter de Spaanse taal gebruiken.
Onze partners maakten meer tijd vrij om ons
op de hoogte te houden van hun activiteiten.
Zo leerden we elkaar en elkaars werk steeds
beter kennen.
Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden om
de samenwerking te verdiepen. We zouden
doelgroepgericht kunnen werken door bijvoorbeeld de jongerenwerkingen van onze
organisaties met elkaar te laten uitwisselen.
Werknemersvertegenwoordigers uit gelijklopende sectoren kunnen met elkaar in contact
gebracht worden om te leren uit elkaars ervaringen. Misschien moeten we ook naar buiten
durven komen om nog meer aandacht te vragen voor de syndicale rechten in Guatemala,
eventueel samen met de andere organisaties in
Vlaanderen die rond het land werken?
Zo krijgt onze achterban de kans om wereldsolidariteit in praktijk om te zetten. Want dit is
duidelijk: het land heeft nog een lange weg te
gaan. De problemen zijn complexer en acuter
geworden; een toename van het geweld, de
corruptie, de repressie en de straffeloosheid,
van de armoede ook. De overheid neemt nauwelijks of geen verantwoordelijkheid en zorgt
dus niet voor haar burgers. Daartegenover
investeren onze partners in de nieuwe generatie, de generatie van na de oorlog. De
jongeren – en de vrouwen – moeten meer
sleutels in handen krijgen om te werken aan
een ander Guatemala, waar het beter leven is,
voor iedereen. Dat betekent werken op lange
termijn en net daarom is onze duurzame
ondersteuning broodnodig.
Bart Dumoulin

Heb jij een Hart voor het Zuiden?

Zorg ervoor dat
jouw inzet voelbaar is in het Zuiden.
Geef de partners van
Wereldsolidariteit dat steuntje in de rug dat ze broodnodig
hebben. Maak jouw overtuiging concreet door
hun projecten te steunen.
Toon jouw hart voor het Zuiden en maak een
gift over op rekeningnummer

BE96-7995-5000-0005.

Ben je bestuurslid van een afdeling, trefpunt of
organisatie? Vraag aan je bestuur om ook samen
een “Hart voor het Zuiden” te hebben. Kies een
activiteit uit je jaarplanning en laat die renderen
voor de projecten van Wereldsolidariteit. Door

een extra bijdrage, of verkoop van drank of hapjes, of
vrije giften.
Laat je inpakken
Het ganse jaar door kan je ervaringsreizigers
Guatemala uit jouw organisatie aan het woord
horen. Neem contact op met Maarten Milloen
maak een afspraak voor jouw afdeling
mail Maarten: maarten.milloen@acw.be of bel
op nummer: 016. 29.81.28
Laat je informeren
Bezoek de WS-websites:
www.wereldsolidariteit.be en
www.acw.be/leuven

Bied je collega’s, leden, voorbijgangers of bezoekers aan een markt een verfrissend drankje of
hapje aan. Zolang het hoofdingrediënt fruitig is,
zit je goed. Wat dacht je van fruitsapjes, smoothies, fruitsla of fruitthee? Of vertrouw op je eigen
shake-kwaliteiten en bied hen iets aan dat ze niet
kunnen weigeren! Je bepaalt zelf wat je aanbiedt.
Op de markt, op een ledenbijeenkomst, aan de
schoolpoort, op een ontmoetingsfeest, voor je
collega’s op het werk, enz...
Ga op zoek naar die activiteiten of locaties die
veel mensen op de been brengen. Mensen die
tijd en goesting hebben om te genieten van een
lekkere fruitshake en wat euro’s over hebben
voor de derde wereld.
Bestel de fruitboxen op
www.wereldsolidariteit.be

