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◙ Brief aan de ambassades
Einde augustus richtte het Forum van Internationale organisaties van de civiele
maatschappij van België, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden,
Zwitserland en de VS (FONGI) een brief naar de ambassades van de Europese Unie en van
landen die nauw betrokken zijn met Guatemala.
EU-LAT Network ondertekende mee de brief.
Aanleiding was onder meer het dramatisch toenemen van het aantal aanvallen en
misdaden tegen mensenrechtenactivisten, van 494 in 2019 tot 677 in de eerste zes maanden
van 2020, waaronder tien moorden. In het bijzonder de moorden op de gemeenschapsleiders
Carlos Mucú en Misael López Catalán uit respectievelijk Petén en Jalapa, en de moord op
de Franse burger Benoît Maria in augustus.
Bovendien hebben in het kader van
de coronapandemie ook gewelddadige uitzettingen plaatsgevonden,
waaronder de meest recente de
buitengerechtelijke uitzetting en de
vernieling van huizen en familiebezit
van de gemeenschap uit Cubilgüitz,
in het departement Alta Verapaz.
(ontruiming in Cubilgüitz - foto: Con
Criterio)

Dringende oproep:
In de brief worden de Guatemalteekse autoriteiten dringend verzocht om de
verdediging van de rechten en het grondgebied te respecteren en te beschermen en om een
snel en diepgaand onderzoek in te stellen om licht te werpen op de aanvallen en misdaden
tegen mensenrechtenactivisten, waaronder die van Benoît Maria, een vertegenwoordiger van
de internationale organisatie 'Dierenartsen zonder Grenzen' die zich inzet voor de
ondersteuning van organisaties van boeren en inheemse volkeren in het noorden en het
noordwesten van het land.
Daarnaast worden de ambassades van bevriende landen en de Europese Unie
aangesproken om bij de regering en de instellingen van justitie aan te dringen om de misdaden
te onderzoeken en om de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen. En tevens dat ze de
Guatemalteekse autoriteiten zouden oproepen om de vooruitgang die na de ondertekening van

de vredesakkoorden geboekt is, te respecteren en de uitholling van de beginnende democratie
en de verzwakte rechtsstaat te voorkomen.
◙ De twee Belgische Noord-Zuidkoepels en de moord op Benoît Pierre Amedee María
De twee Belgische Noord-Zuidkoepels richtten een brief naar Philippe Goffin,
Federale Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie en naar de Belgische
ambassadeur in Panama.

(…)
"Wij roepen de Europese Unie en haar lidstaten dan ook op:
- Er voor te zorgen dat de Guatemalteekse autoriteiten een onafhankelijk, onmiddellijk,
grondig en onpartijdig onderzoek uitvoeren, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het
onderzoek in de richting van het misdrijf als product van de activiteiten van de verdediger, en
dit in overeenstemming met de hoogste internationale mensenrechtennormen en het Protocol
voor het onderzoek naar misdaden tegen mensenrechtenactivisten - 5-2018, dat door het
Openbaar Ministerie is gepubliceerd.
- Binnen de samenwerking tussen de Europese Unie en de regering van Guatemala prioriteit
geven aan het versterken en/of creëren van een alomvattend overheidsbeleid voor de preventie
en bescherming van mensenrechtenactivisten.
◙ Jordán Rodas heeft er drie jaar opzitten
Maar de aanvallen tegen hem houden
maar niet op.
De
Ombudsman
voor
de
Mensenrechten heeft de sociale netwerken
eraan herinnerd dat hij drie jaar in functie is en
dit te midden van een duidelijk offensief
vanuit de meest conservatieve groeperingen
van het land om hem uit zijn functie te zetten.
De reden? Hij heeft niet genoeg zijn
best gedaan om zijn verzet tegen abortus aan
te tonen.
Wat de tegenstanders niet zeggen is dat
Jordán Rodas een pijler is geweest in de strijd tegen corruptie en straffeloosheid. Eigenlijk is
dit laatste de echte oorzaak van de onrust onder politici, zakenmensen en opposanten.
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