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◙ ◙ Historische gerechtelijke uitspraak 

 

 Tijdens het jarenlange interne gewapend conflict werden inheemse vrouwen 

systematisch onderworpen aan slavernij en seksuele misbruiken door militair personeel 

in een kleine gemeenschap dichtbij een militaire post Sepur Zarco.  

 Vanaf 2011 tot 2016 traden 15 overlevende vrouwen naar voor om gerechtigheid op te 

eisen van het Hooggerechtshof. Deze zaak zonder weerga eindigde in de veroordeling van 

twee ex-militairen voor misdaden tegen de mensheid met gevangenisstraffen en het verlenen 

van achttien maatregelen voor schadevergoeding aan de overlevenden en hun gemeenschap. 

Wat dat betreft verlangen de 

slachtoffers onder meer onderwijs voor 

de kinderen van de gemeenschap, 

toegang tot grond, een dispensarium en 

een geheel van maatregelen dat een 

eind maakt aan de extreme armoede 

waarin de gemeenschap sinds 

generaties overleeft. 

 Ondertussen had de 

verdediging van de twee beschuldigde 

militairen een beschermingsprocedure 

voorgelegd aan het Grondwettelijk hof. 

Maar eind november verwierp het 

Hof deze actie.  
(foto: NISGUA) 

 

 Het bekrachtigde de veroordelingen van de twee ex-militairen Esteelmer Reyes Girón 

en Heriberto Valdez respectievelijk tot 120 jaar en 240 jaar gevangenschap voor de misdaad 

van seksuele slavernij tijdens het intern gewapend conflict.  

 

'Wij geloven dat deze uitspraak een historisch moment betekent, heel belangrijk en 

transcendent voor de gerechtigheid in het land, daar we nu formeel de weg zijn 

opgegaan van de uitvoering van deze uitspraak,' zei Paula Barrios van 'Vrouwen die de 

Wereld veranderen.'  

 

◙ ◙ Stop The Killings  

 Op 10 december mobiliseerde STK - zoals elk jaar - de lidorganisaties om aandacht te 

schenken aan de vervolging en de misdaden tegen vakbondsmensen en verdedigers van de 

mensenrechten in Filippijnen, Guatemala en Colombia.  
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Deze activiteit werd speciaal in het 

teken gesteld van 70 jaar 

Universele Verklaring van de 

Mensenrechten.  
 Ik las een brief voor die we 

klaarmaakten, ondertekend werd 

door het Platform STK en die we 

naar de Guatemalteekse ambassade 

in Brussel sturen. In de tekst 

schreven we ondermeer het 

volgende: 

 

'Het Belgisch netwerk van 

vakbonden en niet-gouvernementele 

organisaties 'Stop the Killings'  betreurt de moord op Juana Ramirez Santiago (54 jaar). Zij is 

een Maya Ixil vrouw en mensenrechtenactiviste. Ze werd op 21 september 2018 met vier 

kogels neergeschoten nabij de stad Nebaj, departement Quiché in Guatemala. Juana Ramírez 

werkte als vroedvrouw in haar gemeenschap. Zij was een van de oprichters van het 'Netwerk 

van Ixil Vrouwen,' een organisatie die zich inzet voor de verdediging van de vrouwenrechten 

in de plattelandsgebieden. Zij was tevens lid van het 'Comité voor de Ontwikkeling van de 

Boerenbevolking'(CODECA). Deze organisatie werkt op nationaal vlak onder meer rond de 

loonsituatie van boeren, de eis voor landhervorming en de nationalisering van de energie. Een 

recent rapport van de Verenigde Naties toont aan dat het aantal aanvallen en veroordelingen 

van mensenrechtenactivisten in Guatemala in opmars is. De moord op Juana Ramírez kwam 

er snel na de dood van een andere mensenrechtenactiviste met name Juana Raymundo, een 25 

jarige Ixil verpleegster. Die misdaad greep plaats op 28 juli dit jaar. Ook zij was lid van de 

boerenorganisatie CODECA. Haar lichaam vertoonde sporen van foltering. Ze werd eveneens 

teruggevonden nabij Nebaj. Omwille van haar positie werd Juana Ramírez meermaals 

bedreigd. Reeds sinds 2004 krijgen de actieve leden van het 'Network van Ixil Vrouwen' af te 

rekenen met intimidatie en fysiek geweld. Dit lijkt nu tot een hoogtepunt te komen. Dit jaar 

werden al drie leden van de vrouwenorganisatie fysiek aangevallen.' 

 

   

◙ ◙ Uitnodiging: VIVIR EN AMOR 'El Camino 

Guatemalteco' - 28 december - Roeselare  

 

 

 

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met 

Guatemala' 

Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees 

Netwerk Oscar Romero Comités 
 

  

 

 

 

 

 

 (In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy van 25 

 mei 2018: indien u deze INFO BIEF niet verder wenst te 

 ontvangen, stuur dan een e-mail naar guidods@skynet.be) 

 


