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Info Brief 62
◙ ◙ "Pacto de Corruptos"
We zullen het ons nog wel herinneren.
◙ In september vorig jaar probeerde een groep volksvertegenwoordigers in Guatemala
bepaalde wetsvoorstellen goed te keuren. Daardoor poogden ze president Jimmy Morales en
zichzelf uit de wind te zetten, nadat ze verdacht werden van corruptie. Dat manoever gaat de
geschiedenis in als het 'pacto de corruptos' (het 'corruptie akkoord.')
Naderhand werden in het
Congres de leden van de Raad van
Bestuur voor 2018 ter goedkeuring
voorgesteld. Er was maar één lijst.
En die kwam uitgerekend uit de
hoek van de regeringspartij.
Enkelen van de negen leden staan
onder
verdenking
van
strafrechtelijke feiten. Bovendien
staan ze op het lijstje van het
'corruptie akkoord.'
Begin december besloot het
Congres in een buitengewone
vergadering
die
uitsluitende
voorgestelde lijst niet goed te keuren. Er waren 80 stemmen nodig, maar er kwamen maar 65
uit de bus.
◙ Half januari dit jaar kreeg ik een bericht van Manolo García
van SERJUS.
(SERJUS komt tegemoet aan de noden voorgesteld door
verscheidene groepen en rurale leiders om de inspanningen van de
gemeenschappen te ondersteunen in hun fysieke en geestelijke
recuperatie na de nadelige gevolgen van het jarenlange geweld en de
repressie. SERJUS wordt gesteund door Broederlijk Delen en de
Franstalige zusterorganisatie Entraide et Fraternité)

Hij deelt het volgende mee:
'We begonnen het nieuwe jaar met slecht nieuws. De militairen
in de regering hebben het 'corruptie akkoord' nog verstevigd.
Ze willen beslist een halt toeroepen aan de strijd van de bevolking tegen de corruptie en de

straffeloosheid. Daarbij willen ze de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid
(CICIG) ontmantelen. Bovendien willen ze zich meester maken van het Openbaar Ministerie
dat altijd goed samengewerkt heeft met CICIG.
De regering kocht de stemmen van de volksvertegenwoordigers. En zo hebben ze toch nog de
Raad van Bestuur in het Congres in handen
gekregen.
Ze hebben tevens Juan Francisco Solórzano Foppa,
Supervisor van de Administratie van de
Belastingen afgezet. Hij steunde de aantijgingen
tegen de corrupten en verplichtte de grote
bedrijven om belastingen te betalen.
En tegenover dit panorama slaagt men er
maar niet in om een breed front van alle sociale
en politieke progressieve en democratische
organisaties in het leven te roepen.'
(Juan Francisco Solórzano Foppa- supervisor - foto: Soy502)

◙ Quetzaltenango verzet zich
Op 22 januari presenteerde de 'Commissie van Burgers voor Transparantie en
Onkreukbaarheid' van Quetzaltenango een verzoekschrift bij de magistraten van het Hoog
Kiestribunaal van Guatemala. De commissie deed dit geruggensteund door de handtekeningen
van 2210 personen en in aanwezigheid van bisschop Alvaro Ramazzini. Hun verzoek
behelsde de terugtrekking van de vertegenwoordiging van zes - met name genoemde volksvertegenwoordigers voor het district Quetzaltenango in het Congres van de republiek.
Zij maakten zich immers schuldig aan het 'corruptie akkoord.'
De commissie zocht tevens bijstand
bij Jordán Rodas Andrade, de
Procureur voor de Mensenrechten
voor de administratieve afhandeling
van het verzoek.
Maar de Procureur heeft zelf
ook af te rekenen met de
vijandigheid van de corrupten. Zij
proberen zijn onschendbaarheid op
te heffen. Op 23 januari heeft het
Grondwettelijk Hof daar alsnog een
stokje voor gestoken.
(foto: De commissie uit Quetzaltenango
bij de Procureur voor de Mensenrechten)

◙ Ook de Internationale Commissie van Juristen sloeg de alarmklok. Ze deed een verzoek
aan de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten om een missie naar Guatemala
te sturen en een onderzoek in te stellen naar dat 'corruptie akkoord'.
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