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BETREKKINGEN MEXICO—EU

Van 19 tot 22 juni brachten de Minister
van Buitenlandse Zaken, Carlos de Icaza en
de directeur-generaal voor Europa,
Ambassadeur Francisco del Río een
werkbezoek aan Brussel in het kader van
de herziening van de Algemene
Overeenkomst.
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MEXICO EN DE EU HOUDEN ZESDE DIALOOG OVER KLIMAATSVERANDERING

Deze maand werd de zesde dialoog over klimaatsverandering tussen Mexico en de
Europese Unie gehouden. SEMARNAT, SRE, INECC en CONAGUA, en voor de Europese
Commissie: DG-CLIMA en de EU-delegatie in Mexico waren aanwezig. Ze bespraken
kwesties waaronder synergiën tussen de Agenda 2030 en de Overeenkomst van Parijs, de
implementatie van de NDC's, de halve eeuwstrategieën, groene groei, samenwerking en
de G20.
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Venster naar Mexico
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Mexicaanse gemeenschap
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De Mexicaanse cultuur is aanwezig in Brussel
In juni hadden we het genoegen om verschillende aspecten van onze cultuur te delen met de Mexicaanse en Belgische gemeenschap, waaronder een gitaarrecital van de Mexicaanse muzikant Jorge Birrueta.
De Mexicaanse muzikant studeerde in Mexico en Finland en toerde door verschillende landen in Europa.
We ontvingen hem in onze vertegenwoordiging voor een uitstekend muziekprogramma van onder andere de Mexicaanse componisten Manuel M. Ponce en Armando Luna.
Ook ontvingen we de Mexicaanse schilder María Canfield, die een deel van haar multidisciplinaire werk deelde zoals
schildersezelwerken, gravures en muurschilderingen. María Canfield is de enige specialist in verticale schilderkunst in
Latijns-Amerika en ze ontving verschillende prijzen hiervoor. Haar werk bevindt zich in verschillende landen, waaronder Mexico, de Verenigde Staten en Colombia. Een deel van haar werk is nog steeds te bezichtigen in deze vertegenwoordiging.
In Gent werd het textielwerk van de Mexicaanse kunstenaar Joel Gómez voorgesteld. Het betreft een werk dat werd
gemaakt dankzij de inspanningen van de verschillende partners in een van de binnenplaatsen van het Design Museum van deze stad. De tentoonstelling kan bezocht worden tot oktober van dit jaar.
Ik nodig u uit om deze nieuwsbrief te lezen.

Met beleefde groet

Eloy Cantú Segovia
Ambassadeur
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47STE GEWONE ZITTING VAN DE ALGEMENE OAS-VERGADERING 2017

Van 19 tot 21 juni vond de 47ste Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten plaats in Cancun, Quintana Roo, Mexico.
De Ministers van Buitenlandse Zaken en hoge vertegenwoordigers van de 34 lidstaten van de OAS vergaderden om de prioriteiten van de inter-Amerikaanse agenda te bespreken en om gedachten te wisselen over de regionale situatie en om het
stappenplan te bepalen die de organisatie zal begeleiden in 2017 - 2018.
Mexico bevestigt zijn vertrouwen en engagement in het multilateralisme en de OAS als essentiële instrumenten om de grote
uitdagingen van de mondiale en regionale agenda te trotseren door deze gewone zitting voor de eerste keer te huisvesten.
Meer+

CONFERENTIE OVER WELVAART EN VEILIGHEID IN MIDDEN-AMERIKA

Op 15 en 16 juni werd "de Conferentie over welvaart en veiligheid in Midden-Amerika" gehouden in Miami, Florida, een
gezamenlijk initiatief van de regeringen van Mexico en de Verenigde Staten. Deze ontmoeting op hoog niveau is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de twee naties.

De Conferentie over welvaart en veiligheid in Midden-Amerika toont de gezamenlijke inzet van de Mexicaanse en Amerikaanse regeringen om de ontwikkeling in de regio te bevorderen. De leiders van de landen van de Noordelijke Driehoek,
Guatemala, Honduras en El Salvador, en ambtenaren van Mexico, de VS, Colombia, Chili, Costa Rica, Belize, Nicaragua,
Spanje en de Europese Unie verenigden zich in een gezamenlijke inspanning om de uitdagingen op gebied van economie,
veiligheid en bestuur aan te pakken en om de mogelijkheden te benadrukken in de regio van de Noordelijke DrieMeer+
hoek en meer in het bijzonder in Centraal-Amerika.
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TENTOONSTELLING “PLAIN /PURL” IN HET DESIGNMUSEUM VAN GENT

In het Gentse museum voor textielvormgeving "Design Museum Gent" wordt het werk "Particula" gepresenteerd. Dit
werk werd gedurende verschillende maanden vervaardigd in het museum door Kunstenplek Manoevre en diverse
wevers. Wij benadrukken dat het werk werd voltooid door de Mexicaanse kunstenaar Joel Gómez, die een mooie
kleur gaf aan het project, dat werd geïnstalleerd in de binnenplaats van het museum.
De tentoonstelling is geopend tot oktober 2017. Breng zeker een bezoek aan dit originele project waar je meer te
weten kunt komen over de rol van textiel in design, mode, kunst en architectuur. Hier geven we je een voorproefje.

Met veel succes werd de modeshow "Made in The
Sea" gehouden in het Lycée Molière in Brussel.
Mexicaanse ontwerpers van Monochrome charmeerden met hun ontwerpen jongeren van verschillende nationaliteiten, die genoten van de Mexicaanse creativiteit. Gefeliciteerd!

Op 27 juni hadden we de kans om het Tequila en
Mezcal Fest voor te stellen in de ambassade.
Het betreft een project dat gericht is op de promotie
en ondersteuning van nieuwe Mexicaanse tequila-en
mezcalmerken op de Belgische markt. Deze tentoonstelling is van 14 tot 15 oktober 2017 open voor het
grote publiek in de Eskimofabriek in Gent.
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