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◙ NGO's worden gemuilkorfd 

 

 Nog tijdens het mandaat van 

ex-president Jimmy Morales (op 21 

maart 2017) stond het wetsvoorstel 

op de agenda van het Congres. 

Analisten hebben het over een 

wraakactie van Jimmy Morales en 

andere figuren met boter op het 

hoofd, die door NGO's zwaar op de 

korrel genomen werden omwille van 

de gepleegde corruptie. 

 
                 (foto: El DiarioSolidario) 
  

 De nieuwe regering is nog maar pas aan zet of 'het Pact van de Corrupten' onder 

leiding van de aan de macht zijnde partijen haalde een ondemocratisch manoeuvre uit om het 

heikel thema als geprivilegieerd punt op de agenda van het Congres te wringen.   

 Meerdere organisaties kwalificeren het wetsvoorstel als een valse poging om zogezegd  

'transparantie te eisen van de NGO's.' In feite is het bedoeld om de president toe te laten te 

beslissen welke organisaties van de civiele maatschappij verder mogen werken en welke 

moeten opgedoekt worden. 

 

 Op 11 maart 

gooide het Congres de 

agenda overhoop om het 

bewuste wetsvoorstel 

opnieuw te berde te 

brengen.   

 
(foto: Thelma Cabrera MLP - de 

Ollantay Itzamná) 

De 

volksvertegenwoordiger 

van de fractie Winaq 

sloeg alarm, maar de 

voorzitter van het 

Congres schakelde zijn 

microfoon uit. Er werd lang genoeg gewacht om een meerderheid aanwezigen te bekomen. De 

motie werd in een eerste ronde goedgekeurd met 86 stemmen voor en 53 tegen. De 
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volksvertegenwoordigers van de fracties Semilla, Winaq, URNG, UNE en MLP stemden 

tegen.   
          

 Er werd uitleg gegeven zowel door de voor- als  de tegenstemmers. Er werd zolang 

gedebatteerd dat uiteindelijk in een derde ronde 84 voorstemmers waren en nog 8 

tegenstemmers. 64 volksvertegenwoordigers waren ondertussen niet meer ter plekke.   

  

Gevreesd wordt dat de regering schoon schip maakt met allerlei 

mensenrechtenorganisaties en georganiseerde klokkenluiders die de corruptie 

aanklagen. 

 

◙ Mondiale protesten 

 Terstond viel een stortregen van protesten neer over de verantwoordelijke 

regeringsfunctionarissen in Guatemala, zowel van binnen- als buitenland. Het Centrum voor 

Legale Actie voor de Mensenrechten (CALDH), de Unie voor de Bescherming van de 

Verdedigers van de Mensenrechten (UDEFEGUA), de Equipe voor 

Gemeenschapsstudies en PsychosocialeActie (ECAP) en Vrouwen die de Wereld 

veranderen (MTM) tekenden bij het Grondwettelijk Hof beroep aan om de president aan te 

zetten de hervormingen aan de Wet van de NGO's niet af te kondigen. Ook de Actie voor 

Burgerschap tekende beroep aan: Immers 'de maatregel van de regering tast de vrijheid van 

actie, organisatie, manifestatie en geweldloos verzet aan.' 

 Bovendien ondertekenden 215 nationale en 28 internationale organisaties uit 

Guatemala, México, Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá, 

República Dominicana, El Salvador, India en Honduras een betalende advertentie. Ze 

kritiseerden de intentie om de grondwettelijke rechten en garanties te beperken. Bovendien, 

argumenteerden ze, bestaan er vanuit de staat reeds controlemechanismen genoeg om de 

NGO's te controleren. De Inheemse Ouderen verzekerden op hun beurt dat de hervormingen 

'de Grondwet ernstig beschadigen.'  

  

 Nog meer grof geschut kwam vanuit de hoek van de Inter-Amerikaanse Commissie 

voor de Mensenrechten (CIDH), het Kantoor van het  Hoog Commissariaat van de VN 

en de Internationale Commissie van de Juristen. (CIJ) 

 

 Zelfs - het moet gezegd - vanuit de VS kwam kritiek. De Interim Onderminister voor 

Buitenlandse  Zaken Michael Kozak Tweette dat het wetsdecreet 5257 belastende vereisten 

aan de NGO's oplegt. Hij spoorde de Guatemalteekse regering aan om de wetgeving te 

wijzigen in de lijn van de beste internationale praktijk. 

 

Zoals meestal gebeurt bij heel belangrijke politieke 'aardbevingen' in Guatemala lieten we ons 

met EU-LAT Network niet onbetuigd. Vanuit de verschillende lidorganisaties legden we 

contacten met onze respectieve Members of the European Parliament (MEPs).   

Ik zelf stuurde een verzoek naar zes Vlaamse Europarlementariërs.  

Het moest andermaal vlug (alweer té vlug) gaan. Zo kregen we in zijn geheel amper 22 MEP's 

aan boord, die een collectieve brief stuurden naar de Guatemalteekse overheden.  

Maar we hebben tegelijk kunnen voorkomen dat het Europees Parlement 

het probleem in Guatemala niet zomaar aan zich liet voorbijgaan.   
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