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SCHRIJFACTIE GUATEMALA 
 
werknemers tijdelijk coronaziekenhuis 
niet betaald en ontslagen 
Het Guatemalteekse ministerie van 
Gezondheid heeft 46 werknemers van een 
noodziekenhuis in de hoofdstad ontslagen. Het 
tijdelijke ziekenhuis opende op 21 maart zijn 
deuren voor coronapatiënten. Het ontslagen 
personeel werkte 3 maanden in het ziekenhuis 
onder enorm zware omstandigheden. Ze 
wachten nog steeds op hun salaris en kregen 
ook geen ontslagvergoeding. 
Het ministerie van Gezondheid heeft de 
werknemers, onder wie stafleden en 
schoonmakers, op 5 juni ontslagen. Volgens 
administratieve regels van het ministerie 
moesten de werknemers een universitaire of 
middelbare schooldiploma hebben. Dat 
hebben ze niet. De nationale ombudsman, die 
ook onderzoek doet naar de zaak, meldde dat 
dit ook niet werd gevraagd toen het ministerie 
de werknemers in dienst nam.  
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 september 2020 naar de 
Guatemalteekse gezondheidsminister. Roep 
hem op de 46 ontslagen werknemers 
onmiddellijk hun salaris te betalen en 
onderzoek te doen naar de reden van hun 
ontslag.Het adres staat op de brief, een kopie 
kunt u eventueel nog sturen aan:  
Ambassade van de Republiek Guatemala  
His Excellency Mr. Ambassador Jorge Skinner-
Klée Arenales 
De Ruijterstraat 36  
2518 AS Den Haag  
E-mail: embpaisesbajos@minex.gob.gt 
 
Goed nieuws 30 juni : Chinese activiste Li 
Qiaochu is vrijgelaten. Li zet zich al jarenlang in 
voor vrouwen- en arbeidsrechten in China. Op 16 
maart 2020 pakte de politie in Beijing haar op en 
sloot haar op een onbekende locatie op. Waar en 
waarom ze werd vastgehouden is niet bekend. Het 
komt niet vaak voor dat een Chinese 
mensenrechtenverdediger al zo snel weer vrijkomt. 
Mogelijk hebben wereldwijde acties aan haar 
vroege vrijlating bijgedragen. Na haar vrijlating 
bedankten Li en haar familie iedereen die voor haar 
in actie kwam: ‘Dank aan alle vrienden die zich om 
Li Qiaochu bekommerden’.Zie ook: 
www.amnestyinternational.nl /nieuws 

 
 

 
SCHRIJFACTIE CHILI 
 
student blind door politiegeweld 
De 22-jarige Chileense psychologiestudent 
Gustavo Gatica nam eind 2019 deel aan 
massaprotesten. De oproerpolitie gebruikte 
rubberen kogels om de demonstranten uiteen 
te drijven. Een regen van kogels trof Gustavo 
in zijn gezicht. Hij raakte blind aan beide ogen. 
De protesten in Chili ontstonden na een 
verhoging van de prijzen voor het openbaar 
vervoer in de hoofdstad Santiago. De 
grotendeels vreedzame protesten werden hard 
neergeslagen. Op 19 oktober kondigde de 
overheid de noodtoestand af. Maar de 
protesten gingen door. De politie richtte 
rubberen kogels op de bovenlichamen en 
gezichten van demonstranten. Ook gooiden ze 
traangas in ziekenhuizen en scholen. 
Duizenden demonstranten raakten gewond. 
Ten minste 23 mensen werden gedood. 
De politie opende zelf een onderzoek naar het 
buitensporige politiegeweld, maar 
concludeerde dat niemand verantwoordelijk 
gehouden kon worden. De openbaar aanklager 
gaat nu onderzoek doen naar de 
gebeurtenissen. 
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 september 2020 naar de 
openbaar aanklager van Chili. Roep hem om 
op er voor te zorgen dat een ieder die 
verantwoordelijk is voor Gaticas verwondingen 
wordt vervolgd. Het adres vindt u op de 
(Spaanstalige) brief, een kopie kunt u 
eventueel nog sturen naar: 
Ambassade van de Republiek Chili  
H.E. mevr. María Teresa de Jesús Infante Caffi 
Parkstraat 30  
2514 JK Den Haag 
E-mail: echile.holanda@minrel.gob.cl 
De Engelse vertaling vindt u op de website: 
Amnestyinternational.nl bij de acties. 
 
NB: vergeet uw naam, adres en handtekening 
niet! Portokosten: De zones Europa en Wereld 
zijn samengevoegd tot 1 zone: Internationaal, 

met  basistarief  € 1,50. Voor vragen en info:  
S. Ykema 514862 of janslotnl@hetnet.nl 
 
<<<<BRIEVEN STUREN HELPT<<<<! 
<<Zie het GOED NIEUWS hier naast<< 
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