Mexico
Het land van al je dromen…
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Waar zitten we?

Cholula,
Staat Puebla,
Historische pittoreske
stad aan de voet van
de Vulkaan
Popocatepetl
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Viva Mexico…
Het land van...

Kleurrijke artisanale
producten
Culinaire
tradities

Wereldberoemde archeologische
sites
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Traditionele Mariachi
muzikanten

Viva Mexico…
Het land van...

Moderne transportmiddelen
Prachtige voorbeelden van
Europees beïnvloede
religieuze kunst
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Mexico is een verhaal van ...
Sociale onrechtvaardigheid en uitsluiting.
In 1994 ondertekent Mexico de vrije handelsakkoorden wat druk zet op de overheid om te besparen in
overheidskosten. Overheidsdiensten als gezondheidzorg, onderwijs, voedselzekerheid, sanitaire
voorziening, huisvesting worden geprivatiseerd en aan de principes van de markteconomie onderworpen.
De privésector concentreert zich op het rijke, lees winstgevende, deel van de bevolking, waardoor het
arme deel van de bevolking aangewezen is op de ondergefinancierde publieke sector of er helemaal geen
toegang tot heeft.
Enkele feiten:
1op 2 Mexicanen leeft in armoede.
Dat zijn 50 miljoen mensen die niet
kunnen
voldoen
aan
de
basisbehoeften voor een waardig
bestaan. De armoede is het hoogst
in de zuidelijke staten waar de
Indiaanse bevolking het grootst is.
Een semester aan een privéuniversiteit kost 3000 euro terwijl
mijn buurmeisje van 18 jaar geen
25 euro inschrijvingsgeld bijeen kan
leggen om de humaniora te
betalen.
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Mexico is een verhaal van ….
Onrechtvaardige verdeling van rijkdom
Enkele feiten:
•De golfterreinen, zwembaden en SUV ‘s
van rijke Mexicanen worden met drinkbaar
water van de nabije landbouwvelden
onderhouden, terwijl de waterputten in de
boerendorpen opdrogen.
•Landbouwvelden rond de steden worden
aangeslagen of opgekocht voor een
symbolisch bedrag, verkaveld en dan
doorverkocht in dollars.
•Carlos Slim, eigenaar van een
geprivatiseerd Mexicaans
telecommunicatiebedrijf (Telmex) is
momenteel de rijkste man van de wereld.
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Mexico is een verhaal van ….
Plattelandsvlucht en emigratie naar VS

Enkele feiten:
Dagelijks riskeren 3000 Latijns - Amerikaanse burgers op zoek naar een
betere toekomst hun leven in de woestijn die Mexico van de VS scheidt .
Slechts 1 op 10 emigranten slaagt erin de American Dream te beleven.
Het geld dat de emigranten terugzenden naar hun families in Mexico is voor
het land de tweede belangrijkste inkomstenbron, naast toerisme.
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En de regering ???….
Politieke oligarchie enkel geïnteresseerd in persoonlijke
verrijking.
Enkele feiten:
Corruptie is verweven in het
systeem en dringt tot het laagste
niveau van de samenleving door.
Internationale verdragen van de
rechten van de mens zijn wel
geratificeerd maar worden niet
nageleefd.
De openbare omroep wordt door
de overheid gecontroleerd.
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Mexico is ook een verhaal van….
Solidariteit

Fiesta.
Een feest is een
alternatieve vorm van verzekering.
Verschillende gerelateerde families
dragen bij in de kosten en het werk.
Op die manier bouwt men een
sociaal netwerk van wederzijdse
steun.
Tequio is de traditionele vorm van
vrijwilligerswerk. Het duidt op je
verantwoordelijkheid
tot
dienstbaarheid,
als lid van de
gemeenschap.
Tanda is een ingenieus antwoord
op het continue tekort aan geld.
Een akkoord wordt gesloten over
een te betalen bedrag, al
naargelang
de
financiële
mogelijkheden
van
de
deelnemers. Het geld wordt
verzameld en om de beurt aan één
iemand van de groep uitbetaald..
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Community Links International
Wie zijn we?
Een Mexicaanse NGO met administratieve zetel in VS
Sinds het jaar 2000 werkzaam in Mexico, Peru, Bolivia en El Salvador.

Stafmedewerkers (9)
CLI wordt beheerd door een algemene directeur en algemeen coördinator
Daarnaast heeft ieder land een projectverantwoordelijke.
Projectverantwoordelijke in Mexico : Ina Vanooteghem.

Jaarlijks Budget :
45,000 euro . (50% financieel zelfvoorziening)

Website : www.commlinks.org
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Community Links International
Ons doel
1. Genereren van alternatieven voor een waardig bestaan gebaseerd
op principes van solidariteit en duurzaamheid gericht naar groepen die
uitgesloten worden in de maatschappij.
2. Politieke bewustmaking rond
beleidsvorming.
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burgerschap en inspraak in de

Community Links International
Onze Partners
1. Lokale Mexicaanse NGO’s en georganiseerde groepen
In Oaxaca:
CEDICAM (Centro de Desarrollo
Integral Campesino de La Mixteca, A.C.):
CLI ondersteunt activiteiten van deze NGO rond bebossing en ecologische
landbouwtechnieken werkzaam in één van de armste streken van Mexico met de hoogste
graad van landerosies, ontbossing en waterschaarste.
Michiza (Yeni Navan S. de P.R. de R.L.).
CLI ondersteunt de initiatieven voor eerlijke en directe handel van de koffieboeren die zich
organiseren in deze koffiecoöperatieve.
In Puebla:
Calpulli de los Niños , A.C. in Tlaxcalancingo.
IECEDEVI, A.C. (Educatief instituut voor blinden en slechtzienden), in San Pedro Cholula.
CLI ondersteunt initiatieven van de ze NGO’s die werken rond thema's als alfabetisering en sociale economie.
In de staat van Mexico:
Niños de los Volcanes, A.C, Chalco:
CLI begeleidt projecten rond familie-integratie
Preparatoria, NO 55 :
CLI begeleidt projecten rond duurzaamheid en ecologisch bewustzijn in de ze middelbare school .

2. Universiteiten/hogescholen/middelbare scholen
CLI nodigt studenten uit om deel te nemen aan een werk/studie reis of deel te
vormen van cursussen die via het internet worden aangeboden. Ons doel is de
ervaringen in duurzame ontwikkeling te delen met een globaal publiek en ruimte te
creëren voor diepgaande reflectie.
Door hun deelname aan de inleefreis bieden de studenten niet alleen werkkracht
maar financieren ze tevens de projectwerking.
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Community Links International
Het werkkader: Sociale economie
Sociale economie is een geheel van sociale normen
die door de productie,distributie en consumptie van
producten in acht moet worden genomen om te
voldoen aan de basisbehoeften van personen vaneen
gemeenschap en zo het algemeen welzijn te
verzekeren.
•

Promotie van productieprocessen gebaseerd
op principes van rechtvaardigheid, gelijkheid en
milieuvriendelijkheid.

•

Promotie van alternatieve handel (eerlijke
handel, solidaire handel, directe handel) .

•

Promotie van een verantwoord
consumptiegedrag (lokale
producten,organische producten).

Eerste oogst van radijsjes voor Lucy en
haar familie.
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Enkele voorbeelden van projecten
• Kleinschalige ecologische productie van voedsel.
Hierdoor verzekert men de kleinschalige productie van
voedsel voor de familie en bespaart men op het
familiebudget.

• Productie van ecologische meststof.
Bocashi : Deze Japanse techniek gebaseerd op de snelle
fermentatie van mest biedt aan de families een goedkope,
praktische en duurzame meststof voor de
voedselproductie aan.

• Kleinschalige waterzuivering.
Een goedkoop systeem zuivert het zeepwater van het
huisgebruik door behulp van planten en maakt het water
bruikbaar voor de moestuin.
De aankoop van materialen kost de familie 80 euro.
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Enkele voorbeelden van projecten
• Efficiënte lemen houtstoven “Estufas Lorena”
Deze houtstoven, gemaakt uit een mengeling van klei en aarde,
bieden een goedkoop alternatief voor de vervuilende en
ongezonde open vuren waarop het basis voedsel Tortillas wordt
klaargemaakt.
Het kost de familie 50 euro voor de aankoop van materialen.

• Droogtoiletten verminderen waterverbruik
Een droogtoilet scheidt de urine van de uitwerpselen, verwerkt
deze apart als natuurlijke meststof en verbruikt zo geen water.
Het kost de familie 120 euro voor de aankoop van de materialen.

• Organisatie naschoolse alfabetiseringsactiviteiten
In een dorp nemen een 60-tal kinderen deel aan activiteiten
waarbij via spel de leervaardigheden van lagere school studenten
worden gestimuleerd.
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Community Links International
Het werkkader: Inleefreizen

Jaarlijks engageert CLI gemiddeld 150 studenten vanuit verschillende universiteiten
en middelbare scholen uit de VS als vrijwilligers in haar lokale projectwerking, via
inleefreizen.
CLI zoekt naar mogelijkheden om haar samenwerkingsverbanden uit te breiden naar
het Europese continent.
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Laten we ook solidariteit
globaliseren!
Wil je op de hoogte blijven van de
activiteiten van CLI
Ben je geïnteresseerd in een
inleefreis

stuur dan een email naar:
ooina@hotmail.com

Slide 17 of 18

Slide 18 of 18

