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Amsterdam, 14 maart

H.I.J.O.S. brengt alternatieve reisgids Argentinië uit
Ter gelegenheid van het bezoek van koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima
aan Argentinië, brengt H.I.J.O.S. een alternatieve reisgids over het Zuid-Amerikaanse land uit.
H.I.J.O.S. zal de alternatieve route op vrijdag 24 maart om 15:00 uur aan de koningin aanbieden en
het persoonlijk aan de deur van paleis Noordeinde brengen. Daarna zullen we rond 17:00 uur een
bloemenkrans leggen bij het monument voor de dwaze moeders aan de ‘Dwaze Moeders plein’ in
Osdorp, vlakbij cultureelcentrum ‘ De Meervaart’.
Op uitnodiging van president Nestor Kirchner zal de koninklijke delegatie van 30 maart tot
en met 1 april Argentinië met een bezoek vereren.
Ironisch genoeg vindt het staatsbezoek enige dagen na 24 maart plaats, de dag waarop
Argentijnen herdenken dat de staatsgreep van Videla precies 30 jaar geleden plaatsvond. In
de jaren dat hij aan de macht was, zijn tienduizenden mensen “verdwenen”. Voor deze
pikzwarte bladzijde uit de geschiedenis van het vaderland van prinses Maxima is helaas
nauwelijks aandacht tijdens het staatsbezoek.
Daarom brengt H.I.J.O.S. een alternatieve reisgids uit. De route zal de koninklijke delegatie
leiden langs tal van plekken die een ‘andere’ kant van het land laten zien.
Herdenkingsplaatsen, maar ook plekken die symbool staan voor hoop en verzet in zowel de
periode van de junta als de tegenwoordige tijd.
Ook richt een aantal bekende Nederlandse deskundigen als o.a. Jan van der Putten, Roelf
Haan en anderen het woord tot de koningin en haar gevolg om aandacht te vragen voor de
slachtoffers van de junta en de pijn die hun nabestaanden nog elke dag ervaren.
De koningin heeft al aangegeven het boekje vanwege een knieblessure niet zelf te kunnen
aannemen.
Wilt u dit boekje per post ontvangen? Stuur dan een mail naar staatsbezoek@hijos.nl met uw
naam en postadres. Wij sturen het boekje dan snel naar u toe. Ook met vragen kunt u bij dit
mailadres terecht. U kunt hem ook downloaden van de site
www.staatsbezoekargentinie.nl
Op deze website zult u meer adressen, informatie en reistips vinden met betrekking tot Argentinië,
alsmede een logboek van de krantenberichten in Argentinië tijdens het staatsbezoek. Op de website
www.voormarta.nl vragen we aandacht voor het juridisch proces dat de zonen van Marta Sierra
voeren tegen de verantwoordelijken van haar ontvoering. Marta werd precies 30 jaar geleden op 30
maart ontvoerd, de dag waarop de koningin aankomt. Marta was werknemer van het ministerie van
landbouw.
Voor meer informatie:
www.staatsbezoekargentinie.nl en www.voormarta.nl
A. Slutzky 06 207 28 610, Mel van de Berg 0641891089, Hugo Beunder 06 51260400
Marieke van Lubeck 06 214 05907
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Wij vergeten niet, vergeven niet, wij leggen ons er niet bij neer – wij vergeten niet, vergeven niet, wij leggen ons..

