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◙ Triller: Niet op de presidentszetel maar in een Amerikaanse cel  

 

 Vorig jaar liep het nieuws binnen dat Mario Estrada, 

een van de kandidaten die naar het presidentschap dongen op 

17 april samen met kompaan Juan Pablo González van dezelfde 

partij in Miami aangehouden werden. 

 Een heuse triller bleek achteraf. Journaliste Pia Flores 

van Nómada beschrijft de gebeurtenissen.  

 

 De beschuldigingen waren niet van de minste: 

'Samenzweren met het drugskartel Sinaloa (een Mexicaans 

kartel dat zijn territorium tot in Guatemala uitbreidde) en geld 

vragen om een corrupt schema te financieren dat erin bestaat 

zijn verkiezing voor president te verzekeren en tot een akkoord 

te komen om politieke rivalen uit te schakelen.'    Pia Flores - Nómada 
 

 De afspraak bestond erin dat - eens de verkiezingen gewonnen - het drugskartel Sinaloa 

de luchthavens en de zeehavens mocht gebruiken om de cocaïne naar de VS te transporteren. 

Maandelijks met zes avionetas. Hij zou dan 10% van de vervoerde waarde krijgen   

 

 Tijdens de gesprekken (opgenomen op video) wou 

hij tevens rivalen laten uitschakelen, waaronder Thelma 

Aldana, de voormalige procureur-generaal en hoofd van 

het Openbar Ministerie, die meest kans maakte op een 

overwinning. Ook twee procureurs waaronder de befaamde 

Juan Francisco Sandoval (Speciaal Parket tegen de 

Straffeloosheid-FECI) stonden op zijn lijstje.   

 

  

 Het Hof van New York publiceerde de 

gesprekken tussen Mario Estrada en  geheimagenten 

van de  Amerikaanse Drug Enforcement 

Administration (DEA) die zich voordeden als 

vertegenwoordigers van het Sinaloa drugskartel. Op 11 

april lieten de geheimagenten Mario Estrada telefonisch 

weten dat de nieuwe route voor het transport van 

Guatemala via Mexico naar de VS door het kartel 

geautoriseerd werd.  

 Estrada was andermaal gefrustreerd omdat ze hem nog geen geld bezorgd hadden om 

zijn, verkiezingscampagne te betalen en zei dat 'ze bezig waren de rivier over te steken zonder 

eerst de brug te bouwen.'   
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 Tijdens die bewuste gesprekken pochte Estrada dat hij ook nog relaties had met het 

Mexicaanse drugskartel Jalisco dat hem geld aanbood voor zijn verkiezingscampagne.  
    

 Eindelijk kwam groen licht. Op 17 april reisde hij samen met zijn kompaan naar Miami om 

het beloofde geld op te halen bij de vermeende leden van het drugskartel. Maar daar werden ze 

door de Amerikaanse autoriteiten aangehouden en in de boeien geslagen. Het Hof van New York 

veroordeelde hem tot 15 jaar gevangenis en nog 4 jaar speciale maatregelen bovenop. 
 

◙ Uitnodiging - Rigoberta Menchú in Brussel 

 

 Enkele weken geleden vernamen we dat Rigoberta Menchú, Nobelprijswinnaar voor 

de Vrede 1992, uitgenodigd werd door de VUB om daar gedurende drie dagen (6-8 maart) 

actief deel te nemen aan een breed jongerenfestival. Ik nam contact op met haar met het 

voorstel om eventueel tussendoor samen met geïnteresseerden van de Guatemala solidariteit  

een ontmoeting te organiseren. Haar antwoord: 'Ik kan niet weg. Maar komen jullie naar een 

open sessie en na afloop kunnen we even samenzijn.'  

 Vandaar deze uitnodiging. 'Solidair met Guatemala' tekent alvast present.  

 

 The 'Vrije Universiteit Brussel' has the pleasure of inviting you and your partner to 

the Academic Session in honour of the visit of Nobel Peace Prize winner Rigoberta 

Menchú to our university. 

The Academic Session will take place on Friday 6 March in Aula Q at our Brussels 

Humanities, Sciences & Engineering Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussels. You can access 

the Aula Q via the Nelson Mandela entrance. 

 De PeaceJam Stichting die het evenement op poten zet, is een internationale 

organisatie die als missie beoogt 'om leiders te vormen die zich inzetten voor positieve 

veranderingen in zichzelf, in hun gemeenschap en in de wereld in de geest van Nobel 

Prijs laureaten'.  

Programma:  (16.30 u.: Deuren)   

17 u.: Start van de academische sessie  

 KEYNOTE SPEECH RIGOBERTA 

MENCHÚ 

 REPRESENTATIVES OF THE 

PARTICIPATING UNIVERSITIES ON THEIR 

SUPPORT OF PEACEJAM. 

 REPRESENTATIVES OF THE 

ORGANIZING AUTHORITIES OF SECONDARY 

EDUCATION ON THE IMPORTANCE OF 

LEADERSCHIP AND ENGAGEMENT FOR THE 

YOUNGSTERS OF TODAY. 

 CONCLUDING WORDS BY THE 

REPRESENTATIVE OF PEACEJAM 

HEADQUARTERS 

18.30u.: Receptie  

 

Gratis toegang, maar men moet zich wel registreren en dat kan op: 

https://www.vub.be/peace-jam/academischezitting 

 

Guido De Schrijver 
Steungroep 'Solidair met Guatemala' 

Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van 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)   
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