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Info Brief 120 

 
◙ ◙ Politiek lobbywerk voor Guatemala  
 

We schreven een brief aan de heer Didier Reynders - Minister van Buitenlandse Zaken 

Karmelietenstraat 15 - 1000 Brussel 

 Ref.: Historisch Archief van de Nationale Politie van Guatemala 

 

Geachte heer Minister,  

  

 In naam van de steungroep 'Solidair met Guatemala' richt ik mij tot u in verband 

met de nieuwe besluiten van de huidige regering van Guatemala betreffende het Historisch 

Archief van de Nationale Politie. 

 In Guatemala werd in 2006 door de toenmalige Ombudsman voor de Mensenrechten 

(PDH) het Historisch Archief van de Nationale Politie (AHPN) ontdekt in een verlaten 

opslagplaats. Het bevat 80 miljoen folios en gegevens die teruggaan tot einde 19de eeuw.  

 Men schat dat 80% van de documenten te maken heeft met de 11 meest bloedige jaren 

van het intern gewapend 

conflict (1975-1985). 

 

 Eind 2018 waren  

reeds meer dan 23 miljoen 

folios gedigitaliseerd en 

ontsloten. Die resultaten 

werden eveneens 

stelselmatig overgedragen 

naar buitenlandse instanties.  

Het archief wordt druk 

geconsulteerd, voornamelijk 

door de slachtoffers en 

families die leden onder het 

36jaar durend intern 

gewapend conflict dat 

eindigde in december 1996. 

In die zin is het een zeer belangrijke historische en juridische bron om de genocide en 

verdwijningen van toen te onderzoeken.  

 De werkzaamheden en de digitalisering zijn grotendeels gefinancierd door 

buitenlandse fondsen die sinds de laatste jaren door het Ontwikkelingsprogramma van de 

Verenigde Naties werden beheerd en gecoördineerd.  

mailto:gduidods@skynet.be


 

 Er loopt sinds 2001 bij de rechtbank van Brussel een onderzoek in verband met de 

moord op Walter Voordeckers in 1980 en Ward Capiau in 1981 en de verdwijning van Serge 

Berten in 1982 (alle drie leden behorend tot de van oorsprong Belgische religieuze 

missionaire congregatie CICM), waarvoor ook dit archief erg waardevol kan zijn.  

  

 Door de verschillende machtsverhoudingen in het land is er altijd veel weerstand 

geweest tegen het blootleggen van het archief. De laatste maanden zijn de directeur en het 

overig personeel ontslagen en wordt het archief onder het Ministerie van Cultuur gebracht. 

 Wij zijn erg verontrust over de recente evoluties. Door sommigen wordt gevreesd dat 

de regering pogingen onderneemt om het Archief op een zijspoor te zetten. 

 Wij zouden u erkentelijk zijn als u stappen kan ondernemen om u te informeren en het 

belang van dit Archief bij de Guatemalteekse overheid te benadrukken. 

 

{Ook Guatebelga schrijft een brief naar de minister} 

 
◙ ◙ Politiek lobbywerk voor Brazilië 

 

 Op vraag van EU-LAT Network ondertekenden we in naam van de steungroep een 

boodschap gericht naar de Europese Unie in verband met het beleid van de Braziliaanse 

regering.  

 Samen met organisaties van de civiele maatschappij verzoeken we de Europese Unie 

haar invloed uit te oefenen ten overstaan van de verslechterde toestand wat betreft de 

mensenrechten en het milieu. In April riepen meer dan 600 Europese wetenschappers en twee 

Braziliaanse Inheemse organisaties, die 300 Braziliaanse Inheemse groepen 

vertegenwoordigen de Europese Unie op om op te treden als een globale voortrekker in het 

steunen van de mensenrechten en een duurzaam 

klimaat door van duurzame handels- 

betrekkingen met Brazilië een hoeksteen te 

maken. We treden die oproep bij.   

  

 De afbakeningen van inheems 

grondgebied is onder jurisdictie gekomen van 

het Ministerie van Landbouw die mikt op de 

agrobusiness en uitgebreide sojaoogsten. 

Daardoor komen zowel de inheemse volkeren 

als het Amazonewoud in het gedrang. Agressie 

tegen inheemse volkeren neemt toe. Alleen al 

in februari dit jaar werden 14 beschermde inheemse gebieden door indringers aangevallen. 

Gemeenschapsleiders, boeren en militanten worden vermoord.   

 In januari dit jaar werd 54% meer terrein van het Amazone woud ontbost dan in 

dezelfde periode vorig jaar. 

 De Europese Unie is de tweede grootste handelspartner van Brazilië (vooral soja 

en rundvlees). Daarom heeft de EU een belangrijke verantwoordelijkheid in het 

aanspreken van de regering en moet zich uitspeken ten voordele van de civiele 

maatschappij aldaar, van de mensenrechten en van het milieu.   

 
Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' 
Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het 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) 


