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◙ Guatemala onder de vijf meest corrupte landen van Amerika
Tijdens de regering van president Jimmy Morales zakte het land 10 posities op de lijst
van Internationale Transparantie. Deze NGO buigt zich over de perceptie rond corruptie in
verschillende landen.
In de loop van het laatste jaar van de regering
Morales kreeg het land de slechtste quotering
sinds 1996, het jaar waarop de verwerking door
de 'Index voor Perceptie van de Corruptie' van
start ging. En tevens het jaar waarop het intern
gewapend conflict in Guatemala officieel
beëindigde.
De beslissing van de vorige regering om
de VN-Commissie tegen de Straffeloosheid
(CICIG) het land uit te zetten was de belangrijkste factor die de visie versterkte over het
gebrek aan transparantie in de publieke sector, en dit volgens de organisatie 'Burgeractie'
(Acción Ciudadana, de Nationale vleugel van Internationale Transparantie) tijdens de
voorstelling van de ranglijst 2019.
Volgens de meest recente kwalificatie van 'Internationale Transparantie' die enquêtes
en evaluaties over de graad van corruptie in de publieke instellingen combineert, behaalde
Guatemala ma ar 26 Punten op 100. Daardoor komt Guatemala op gelijke voet te staan met
Honduras dat historisch altijd al een lage quota kreeg.
En in de wereldranglijst neemt
Guatemala dezelfde positie in als
Bangladesh, Iran en Angola, waar de
corruptie 'normaal voorkomt', meldde
'Burgeractie.'
Nog volgens de gegevens van de
wereldranglijst, stond in 2015, vóór
Jimmy Morales president werd, het land
op plaats 136 van de geëvalueerden. Maar
in het verslag van de 'Index voor
Perceptie van de Corruptie' van 2019
boert Guatemala nog meer achteruit, naar plaats 146.
(foto: Delfino)
Eddy Cux, voorzitter van 'Burgeractie' wees erop dat de gevolgen van deze perceptie
de mogelijkheden om massaal nieuwe investeringen aan te trekken zullen verminderen. Hij
voegde eraan toe dat de situatie zorgwekkend is, want de impact treft ook het onderwijs, de
gezondheidszorg en de toegang tot basisdiensten, vooral de voedselveiligheid. Eddy Cux wees
er verder op dat sinds 2004 de opeenvolgende regeringen verschillende modellen van

commissies tegen de corruptie uitprobeerden. Maar deze resulteerden telkens in 'mislukte of
vruchteloze' pogingen. De redenen waren steevast gebrek aan autonomie, financiering door de
regering en bemand door personen die dichtbij de regering stonden.
'Men zou beter stoppen met het creëren van commissies en diepgaande hervormingen
doorvoeren aan de wetgeving over 'Contracten van de Staat en de Onkreukbaarheid.'
Operationeel moet men de structuren aanpakken die de instellingen van de staat blijven
ondermijnen en die zich bevoorraden zoals bij Openbare Werken en andere contracten,'
besloot hij.
◙ De nieuwe president wordt aan de oren getrokken

Een hele reeks organisaties die zich
inzetten voor de bescherming van de
verdedigers van de mensenrechten belegden
een persconferentie waarin ze aankondigen
dat ze een oproep doen aan de staat om het
proces herop te starten als een deel van de
verplichtingen van de staat en als resultaat
van de rechterlijke uitspraak van het InterAmerikaans Hof voor de Mensenrechten
uitgevaardigd in 2014.
Dringende opdracht: werk maken
voor de constructie van het Openbaar Beleid
voor Bescherming van de Verdedigers/sters
van de Mensenrechten.
◙ Bezoek van Dora Mirón aan Scheut in Guatemala - een fragment
Onlangs berichtte Dora Mirón van de Organisatie van Nabestaanden (AMDE) over
het bezoek aan de leden van de congregatie van Scheut in het huis van zone 5 in de hoofdstad.
'Vandaag, bezochten Jan Vandeveire, Patty en ikzelf de paters van CICM in hun
woning is zone 5. Bij aanvang van het gesprek waren padre Germain en de Filipijnse
padre Gilbeys, pastoor van de parochie in de volkswijk Tierra Nueva aanwezig. Wat
later voegde padre Anselmo, rector van het huis en tevens secretaris van de Provincie
van de regio (Mexico, Centraal Amerika, Dominicaanse Republiek en Zuid-Amerika)
zich bij het gesprek. De Braziliaanse provinciaal Padre Flavio was op reis naar Brazilië.
Het was een zeer aangenaam gesprek. De drie priesters stonden heel open en waren
bereid om samen te werken zowel door een bijdrage voor de publicatie van een brochure
als voor een eucharistieviering ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de moord
op Walter Voordeckers en Conrado de la Cruz…'
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