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◙ Sjoemelen bij het uitkiezen van de gerechtelijke autoriteiten
De Stichting voor het Gepaste Proces, de Stichting Myrna Mack en Claudia
Escobar, voormalig magistraat aan het Hof van Beroep stelden de toestand van het
gerechtsysteem voor.
Het land kent een gewichtige vernieuwing van zijn gerechtelijke autoriteiten met name de
Procureur-generaal (Hoofd van het Openbaar Ministerie), het Hooggerechtshof en de Kamers van
Beroep. De klaarblijkelijkheid van de cynische manipulaties van de hele sector stootte tegen de
borst.
Al van bij het begin was
te zien hoe bij het selecteren
van
de
gerechtelijke
autoriteiten de traditionele en
de
nieuw
opgekomen
machtsgroepen zich met de
zaak bemoeiden.
(Magistraat Claudia Escobar

bij

CIFCA in Brussel 2014)

De bestaande 'Wet voor
Commissies Kandidaatstelling'
werd niet toegepast. Immers de
meerderheid van de leden zijn beïnvloed door de machtsgroepen. Het uitkiezen van de koepel van
de gerechtelijke macht werd verricht op basis van onderhandelingen en represailles tegen
onafhankelijke rechters.
Deze gang van zaken zal voorgelegd worden aan de Inter-Amerikaanse Commissie voor
de Mensenrechten (CIDH). De opstellers van het document zullen een bezoek in loco aanvragen
en verzoeken om de onafhankelijkheid van de gerechtelijke functionarissen te analyseren en
aanbevelingen te doen om de situatie te verbeteren.
De belangrijkste doelstelling echter is om te verzoeken Guatemala in het Kapittel IV van
het jaarlijkse verslag van CIDH op te nemen. Met andere woorden het land op de

zwarte lijst zetten wat betreft mensenrechten.

◙ ◙ Solidaire baby is kleuter geworden
Het zat er al een hele tijd aan te komen. De Belgische lidorganisaties van EULAT Network zijn niet niks. Niet alleen omdat het kantoor in Brussel gevestigd is, maar
vooral omwille van het flink aantal Belgische NGO's en andere organisaties dat aangesloten is. Misschien daarom dat we in het verleden niet altijd adequaat inspeelden op de
afspraken en taken opgenomen tijdens de Algemene Vergadering van EU-LAT Network.
Wie doet wat? Wie neemt het voortouw? Wie maakt tijd vrij voor de klus? Wie neemt
beslissingen in naam van wie?
Daarin wilden we verandering brengen. En zo ontstond half juni vorig jaar een
nieuw netwerk. Gemakshalve genoemd: 'Belgische vleugel van EU-LAT Network,' maar
dan aangevuld door een paar andere organisaties/particulieren zoals Encuentro. Officieel
noemen we ons zelf een beetje cryptisch: PNALC. Dat staat dan voor: Plataforma
Nacional América Latina y Caribe. Het netwerk functioneert onder het dynamische
leiderschap van de Vlaamse koepel-11.11.11 en de Franstalige CNCD. Er werd afgetast:
wie wilt formeel deel uitmaken van het netwerk? En waar begint en grenst onze opdracht?
We stelden een sneuveltekst van een memorandum op.
In oktober vorig jaar tijdens een tweede bijeenkomst brachten we al wat meer
klaarheid over het lidmaatschap van het netwerk. Daarnaast kwam een memorandum uit
de bus, dat in een volgende bijeenkomst moest afgerond worden. We analyseerden de
communicatie en de relatie van de Europese Unie met Latijns-Amerika.
Als afsluiter luisterden we naar het getuigenis van een delegatie uit de Andes
(Colombia, Bolivië en Peru) op bezoek in Europa.
Op 5 maart dit jaar zaten we weer rond de tafel op de kantoren van 11-Nationaal.
We boomden een eindje door over het opstellen van afspraken in verband met wie kan en
mag en in wiens naam aanklachten, verzoeken, steunbetuigingen,… ondertekenen. Niet
iedereen is immers expert in alle Latijns-Amerikaanse landen.
We kregen meteen al een harde noot te kraken. Van buitenaf werd verwacht dat de
grote Noord-Zuid-koepels een standpunt zouden publiceren over de recente
gebeurtenissen in Bolivië. Ging het over een staatsgreep, ja of neen? Antwoord:
gecompliceerd! Besluit: Enerzijds een aanklacht uiten tegen verregaande geweldpleging
op de mensenrechten. En anderzijds een verzoek richten tot het Europees Parlement om
waarnemers te sturen naar de nakende verkiezingen.
Vervolgens werd gebrainstormd over prioriteiten in de werking rond thema's voor dit jaar.
Ten slotte hoorden we twee Nicaraguaanse advocaten op doorreis in Europa, een
feministe en een voormalig lid van de mensenrechtenorganisatie CENIDH, die de regering
van Daniel Ortega op de pijnbank fileerde.
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