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◙ Verzet tegen de afkondiging van de 'staat van preventie'  

 

President Alejandro Giammattei riep op 14 juli de 'staat van preventie' in. 

  In Guatemala bestaan vijf soorten van uitzonderingstoestanden: a) staat van 

preventie; b) staat van alarm; c) staat van openbare ramp; d) staat van beleg en e) staat van 

oorlog. 

 In principe kunnen tijdens de 'staat van preventie' volgende maatregelen in voege 

treden: 

 

* Het militariseren van openbare diensten, onderwijsinstellingen en het ingrijpen in 

particuliere diensten. 

* Voorwaarden stellen aan, verhinderen of verbieden van stakingsrechten. 

* Beperking van festiviteiten in open lucht, openbare demonstraties of andere 

spektakels. 

* Met geweld alle bijeenkomsten, groepen of openbare demonstraties ontbinden en van 

de media of verspreidingsorganen verlangen dat zij alle publicaties vermijden die naar 

de mening van de autoriteiten aanzetten tot verstoring van de openbare orde. 

 

 

 Jordán Rodas 

Andrade,  Ombudsman 

Mensenrechten ging in 

beroep tegen de president 

in verband met de 

instelling van de 'staat van 

preventie' om de protesten 

in te perken van de mensen 

die zijn aftreden eisen, 

 Het Grondwettelijk 

Hof aanvaarde het beroep. 

(foto: Comunicarte) 

 

De president van zijn kant 

meldde dat het zijn 
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bedoeling is om met de 'staat van preventie' de 'mogelijke verspreiding van het virus tijdens 

de demonstraties in te dammen.'  

 Ook andere organisaties hebben het besluit van de president afgewezen en er nogmaals 

op gewezen dat dit optreden een duidelijke poging is om het recht van de bevolking op 

vergadering en demonstratie in te perken. 

 

◙ Brief van EU-LAT Netwerk en FONGI  

 

Half jullie stuurden we vanuit EU-LAT Netwerk en FONGI (Internationale NGO's met 

kantoor in Guatemala) een brief naar de verschillende ambassades in Guatemala en 

naar een aantal Europarlementariërs in verband met de gewraakte 'NGO-Wet' en de 

criminalisering van verdedigers van de mensenrechten.  

◙ Gezondheidscentra van de gemeenschappen door de staat verlaten  

 In honderden gemeenschappen over het hele land is het gebruikelijk dat de grotendeels 

inheemse bevolking zich organiseert om de infrastructuur aan te leggen die de staat niet 

aanlegt. In dit geval gaat het om  gezondheidscentra, een prioritaire en dringende behoefte van 

de bevolking.  

 Deze centra functioneren zelfs om kinderen in te enten. Maar omzeggens allemaal 

hebben ze af te rekenen met schaarste aan medicijnen en gebrek aan medisch personeel om de 

patiënten te verzorgen. De bevolking heeft dierbaren verloren, omdat ze geen toegang hebben 

tot deze basisdiensten. 

Dat is althans wat de 

inwoners van de 

gemeenschappen Zapotal II 

en Saholom, in het 

departement Alta Verapaz, 

op 7 uur afstand van de 

hoofdstad weten te vertellen. 

 De twee gemeen- 

schappen hebben het 

tientallen jaren zonder 

overheidssteun moeten 

stellen. "Hier hebben we niet 

eens een aspirientje om onze 

kwalen te behandelen", zei 

een gezagsdrager uit 

Saholom. (foto: Rolando García) 

 Dit zijn gemeenschappen die in het verleden door de gemeentelijke overheden en de 

centrale regering in de steek zijn gelaten. Het weinige dat zij hebben, hebben zij met hun 

eigen werk en hun eigen middelen opgebouwd.  
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