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◙ Voorzitter van het Speciale Parket tegen de Straffeloosheid ontslagen
Op 24 juli kondigde het Openbaar Ministerie aan dat Juan Francisco Sandoval
ontslagen werd. In 2009 trad hij toe tot het Speciale Parket tegen de Straffeloosheid (FECI).
Op 4 september 2015 benoemde de toenmalige procureur-generaal Thelma Aldana
hem tot hoofd van FECI, van waaruit hij zijn strijd tegen corruptie met meer zichtbaarheid
voerde.
Zijn Kantoor leidde, samen met de inmiddels het land uitgestuurde Internationale
Commissie tegen de Straffeloosheid in Guatemala (CICIG), een reeks onderzoeken die in
2015 leidden tot het aftreden van het presidentiële team van Otto Pérez Molina en Roxana
Baldetti, naast nog tientallen functionarissen.
(foto: El Faro - Victor Peña)

Hij werd ontslagen door de
procureur-generaal
María
Consuelo
Porras.
Hij
zelf
verklaarde dat zijn werk bij FECI
op veel obstakels stuitte, en dat hem
zelfs was gevraagd geen onderzoek
naar huidig president Alejandro
Giammattei in te stellen zonder de
toestemming van de procureurgeneraal.
Nog diezelfde nacht verliet
de 'kampioen tegen de straffeloosheid' het land richting El Salvador 'om zijn leven in
veiligheid te brengen.' De ombudsman voor de mensenrechten Jordán Rodas vergezelde
hem naar de grens met El Salvador, 'gezien de moeilijke beslissing om het land te verlaten om
zijn leven en integriteit te beschermen als
gevolg van de recente gebeurtenissen.'
(foto: Soy502)

De volgende dag betuigden ongeveer
1.000 Guatemalteken hun steun aan de
voormalige functionaris en riepen op tot het
aftreden van de president en de procureurgeneraal op de Plaza Central in de hoofdstad.
Demonstranten droegen nationale
symbolen en spandoeken tegen de autoriteiten.

Tientallen onder hen lieten hun haar afscheren door een kapper die met zijn
instrumenten naar het plein kwam als teken van afwijzing van de verklaringen van de
president dat slechts 'ongeveer 150 pelones' kwamen demonstreren. ('Pelón,' letterlijk vertaald
= kaalgeschoren. Het is een misprijzende verwijzing naar een sukkel, een belabberd individu).
'Wij zijn geen 150 pelones, wij vragen om het aftreden van de nefaste procureurgeneraal die in dienst staat van de president,' riep een universiteitsstudent door de luidspreker,
terwijl hij de president, arts van beroep, verweet slecht om te gaan met de nieuwe pandemie
van het coronavirus. Hij laakte ook het gebrek aan vaccins en aan voorraden in de openbare
ziekenhuizen. (De president wordt er onder meer van beschuldigd voor miljoenen gesjoemeld
te hebben bij de aankoop van Russische vaccins).
Volgens velen is na de uitwijzing van de Internationale Commissie tegen
de Straffeloosheid (CICIG), de vervolging van de twee voormalige procureursgeneraal Claudia Paz y Paz en Thelma Aldana (uitgeweken naar het buitenland)
en nu de verwijdering van Juan Francisco Sandoval (FECI) het opdoeken van de
strijd tegen de corruptie een feit.

◙ Oproep tot nationale staking
Een nationale staking, uitgeroepen door de 48 inheemse kantons van Totonicapán is
vorige maandag vroeg van start gegaan met de steun van verschillende sectoren en met de
duidelijke bedoeling het aftreden te eisen van president Alejandro Giammattei en van de
procureur-generaal, Consuelo Porrás.
De oproep, gelanceerd door de voorzitter van de inheemse kantons van Totonicapán,
Martín Toc, is tegelijk een protest tegen het ontslag van Juan Francisco Sandoval.
Volgens
Martín
Toc moet de procureurgeneraal, Consuelo Porrás,
overwegen haar ontslag in
te dienen indien de
politieke wil ontbreekt om
tegemoet te komen aan de
behoeften van het land om
het ontslag van Sandoval
ongedaan te maken.
(foto: Prensa omunitaria)

Niet alleen in Guatemala
tekenden talrijke organisaties protest aan, maar
tevens internationaal. De Europese Unie van haar kant ook, echter met mondjesmaat.
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