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◙ Verdedigers van de mensenrechten beschermen 

 

 De oproep kwam van NISGUA (het Amerikaanse 'Network in Solidarity with the 

People of Guatemala') en was gericht tot de Guatemalteekse regeringsleiders en de 

ambassadeurs van Canada en de VS.  

 We ondertekenden voor 'Solidair met Guatemala' en het Europees Netwerk van Oscar 

Romero Comités. 

 Hieronder een extract van de brief. 

   

 'De ondertekenende organisaties klagen de aanslag aan 

op het leven van de heer Julio David González Arango, lid 

van het Vreedzaam Verzet van Santa Rosa, Jalapa en 

Jutiapa tegen het mijnbouwproject Escobal, eigendom van 

het Canadese bedrijf Pan American Silver. Op de ochtend van 

zaterdag 16 januari 2021 schoten onbekenden de heer 

González neer in zijn huis in de gemeente Mataquescuintla, 

Jalapa waar hij een handeltje van basisgranen heeft. Hij werd 

onmiddellijk met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis 

gebracht.  

  

 De volgende dag kregen twee andere leden van het 

vreedzame verzet in Mataquescuintla, de heer Juan Eduardo 

Donis en de heer Pablo Adolfo Valenzuela Lima, geschreven 

berichten , waarbij hun leven bedreigd werd. De bedreigingen 

omvatten een expliciete verwijzing naar de aanval op de heer 

González en de boodschap dat zij de volgende zouden zijn. 
 

(inwoner neemt deel aan het verzet)  

  

 Hoewel de heer González sinds het begin van zijn verzet het voorwerp was van 

bedreigingen en erge laster door personen die het mijnbouwproject Escobal steunen, nam de 

agressie zodanig sterk toe dat de heer González begin december een klacht indiende bij het 

Openbaar Ministerie voor Misdaden tegen Activisten en Mensenrechtenverdedigers. Ten 

gevolge van deze klacht werden de directe bedreigingen tegen de heren Valenzuela en  Donis, 

evenals tegen Edwin Alexander Reynoso Bran en de advocaat van het Xinka-parlement, 

Quelvin Otoniel Jimenez Villalta, nog opgedreven.  

 

 We vermelden bovendien dat de heer Reynoso reeds twee aanslagen overleefde in 

2014 en 2015. Tijdens de eerste werd zijn dochter, Topacio Reynoso Pacheco, 16 jaar oud en 

tevens verdediger van de mensenrechten, vermoord.  
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 In de brief eisen we onder meer dat er een onderzoek ingesteld wordt. We eisen 

bovendien dat het Canadese Pan American Silver of Vancouver stopt met zijn bemoeienissen 

in de gemeenschappen van de regio, die de spanningen aanwakkeren en de onveiligheid voor 

milieuverdedigers vergroten. 

 

◙ CONAVIGUA slaat alarm  

 

 Op 20 januari interviewde Peace Brigades International (afdeling PBI Guatemala) 

Feliciana Macario van CONAVIGUA in hun programma 'Acércate.'  

 Het gesprek ging over de afschaffing door de Guatemalteekse president van 

verschillende staatsinstellingen rond mensenrechten. Het gaat concreet over COPREDEH, de 

Presidentiële Commissie voor de Coördinatie inzake de Mensenrechten; SEPAZ, het 

Presidentiële Secretariaat voor de Vrede, in het leven geroepen om de uitvoering van de 

afspraken van de vredesakkoorden te coördineren; SAA, het Presidentieel Secretariaat voor 

Agrarische Zaken, in het leven geroepen om de afspraken van de vredesakkoorden wat betreft 

de agrarische ontwikkeling uit te voeren en het Nationaal Programma voor 

Schadeloosstelling.     

 De regering zou dan wel een 

nieuwe commissie in het leven 

roepen. De reden die aangehaald 

werd voor de sluiting zou van 

formele en administratieve aard zijn, 

de instellingen zouden niet meer 

beantwoorden aan datgene waarvoor 

ze indertijd gecreëerd werden.  

Feliciana betreurde het dat niemand 

van de organisaties noch zijzelf 

geconsulteerd werden. Ook al zijn 

deze instellingen engagementen door de staat aangegaan om een betere levenstandaard voor 

iedereen te creëren. Wat trouwens geen enkele regering tot nog toe ernstig genomen heeft.  

'En nu worden wij met de neus gedrukt op dit eenzijdige initiatief van de regering. Bovendien 

is het archief van het Nationaal Programma voor Schadeloosstelling zoek. Het wordt 

overgeheveld van het ene ministerie naar het andere. Op het ogenblik zou het bij het 

ministerie voor Sociale Ontwikkeling zitten. Maar zoiets houdt geen steek. Het gaat hier niet 

over ontwikkeling, maar over schadeloosstelling van de slachtoffers. Voor ons heeft het 

archief een enorme waarde. Het bevat niet enkel documenten, maar tevens talrijke 

getuigenissen, de woorden en de trauma's van de slachtoffers.'    

 'Dit is duidelijk een achteruitgang van wat jaren lang werd opgebouwd, vooreerst de 

vredesakkoorden op zich, maar daarnaast ook alle reeds genomen stappen om een verandering 

in het land te bekomen. Het archief is voor ons bovendien een werkinstrument.' 

 'Ze willen de historische herinnering, de mogelijke gerechtelijke gevolgen en het 

aanwijzen van de verantwoordelijken vermijden. Rest ons nu nog de eenheid te behouden en 

te versterken van onze getroffen families met de bestaande bondgenootschappen op nationaal 

en Latijns-Amerikaans vlak en wereldwijd.'  
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