
   SOLIDAIR MET GUATEMALA   

   (Grupo  belga SOLIDARIO CON GUATEMALA) 
    Langestraat, 6 – B-9300  Aalst  - Bélgica 

    Tel.: 053/62 94 76  
    E-mail: guidods@skynet.be    

                  monique.ba@skynet.be 

    Website: http://www.solidairguate.be/ 

    Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - BE53 9795 4510 6053  

 

            

         Aalst, 2 oktober 2018 

Info Brief 90 
 

◙ ◙  Procureur voor de Mensenrechten speelt het hard 

 

 De Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG) zit op het vel van 

president Jimmy Morales, omdat die onder meer met corruptiegeld aan de macht kwam. 

 Daarop vond de president er niet beter op dan Iván Velásquez, voorzitter van de 

Internationale Commissie de toegang tot het land 

te weigeren. Enkele dagen nadien beval het 

Grondwettelijk Hof president Morales om Iván 

Velásquez het land binnen te laten.  Toen dit niet 

gebeurde verklaarde de Procureur voor de 

Mensenrechten, Jordán Rodas Andrade dat hij 

het Grondwettelijk Hof daartoe verzocht had.  

 

 Op 18 september speelde de Procureur het 

zo hard dat hij zelfs het Grondwettelijk Hof 

verzocht om president Jimmy Morales voor het 

gerecht te dagen vanwege de crisis die hij door 

zijn besluit veroorzaakte. En of dat nog niet genoeg was verzocht de Procureur de minister 

van Buitenlandse Zaken Sandra Erica Jovel te vervangen. Die had in Washington aan de 

secretaris-generaal van de VN, António Guterres de vervanging gevraagd van Iván Velásquez 

als voorzitter van de Internationale Commissie 

(CICIG). Tenslotte verzocht Procureur Rodas 

om de vervanging van de minister van 

Binnenlandse Zaken, Enrique Antonio 

Degenhart Asturias. Die verbood immers Iván 

Velásquez het land binnen te laten.  
(Jordán Rodas - foto: CERIGUA) 

 

 

◙ ◙ Thelma Aldana en Iván Velásquez, 

gelauwerd met de Alternatieve Nobelprijs  

   

 De voormalige procureur-generaal van het Openbaar Ministerie Thelma Aldana en de 

voorzitter van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG) Iván Velásquez  

werden gelauwerd door de Stichting Right Livelihood Award. 

 De jury prees het vernieuwende werk door het blootleggen van machtsmisbruik en het 

veroordelen van de corruptie, waarbij het vertrouwen van de personen in de publieke 

instellingen  opnieuw opgebouwd wordt. In de beoordeling  worden Aldana en Velásquez 

geprezen omdat ze op de voorgrond staan van een van de meest succesvolle anticorruptie 
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ervaringen in de wereld, waarbij ze leidinggevend zijn door hun inspanningen tegen 

misdaadnetwerken  

 Hun werking staat model voor legale lokale 

en internationale actie en is een referentiepunt voor 

landen met gelijkaardige problemen, waarbij ze 

onderzoeken naar criminaliteit  bevorderd hebben. 

Aan de prijs hangen geen monetaire voordelen vast.    

Ze werden uitgekozen uit 107 nominaties uit vijftig 

landen. Ze zullen de prijs in ontvangst nemen op 23 

november in het Internationaal Perscentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken in 

Stockholm.  

 

◙ ◙ Solidariteit met het volk van Honduras 

 We ondertekenden een verzoekschrift gericht aan de Hondurese regering naar 

aanleiding van het proces tegen de moordenaars van Berta Cáceres. Ze werd vermoord op 2 

maart 2016. Zoals te verwachten kampt het proces met allerlei obstakels. 

 

 In de tekst 

maken we duidelijk 

dat de Hondurese 

staat de verplichting 

en de gelegenheid 

heeft om aan de 

hand van dit 

gerechtelijk proces 

de wereld te tonen 

dat het mogelijk is 

te strijden tegen de 

straffeloosheid. Dat 

in Honduras de 

rechtsstaat en een 

autonome rechter- 

lijke macht bestaan zonder andere belangen dan het verschaffen van recht, waarheid en de 

garantie op de mensenrechten.  

 Daarom roepen wij op om in dit proces toe te laten dat niet alleen de gebeurtenissen 

van 2 maart worden opgehelderd maar ook alle antecedenten en de context waarin de misdaad 

tegen Berta Cáceres (algemene coördinator van de Raad voor Volkse en Inheemse 

Organisaties (COPINH)  en de leidster van het inheemse Lencavolk) zich voordeden. Wij 

verwachten dat de staat haar verplichtingen zal nakomen en haar schuld tegenover de 

slachtoffers van deze verwerpelijke misdaad zal inlossen.  
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