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◙ Grote kuis in het Openbaar Ministerie
Procureur-generaal en hoofd van het Openbaar Ministerie (MP), María Consuelo
Porras, kondigde op 11 oktober wijzigingen aan in de leiding van 11 Kantoren, waaronder het
Kantoor van de Openbare aanklager voor de Mensenrechten.
Hilda Elizabeth Pineda García, hoofd van het Kantoor vervolgde zaken betreffende
schendingen van de mensenrechten. Nu is ze ontheven van haar afdeling en thans belast met
de leiding van de Afdeling voor 'Misdrijven tegen Buitenlandse Toeristen.'
Als hoofd van het Kantoor van de Aanklager voor de Mensenrechten behandelde ze
Zaken met Groot Risico en bracht voormalig dictator José Efraín Ríos Montt voor het
gerecht,die een gevangenisstraf van 80 jaar wegens genocide toegewezen kreeg, later
vernietigd door het Grondwettelijk Hof.
Een van de laatste
zaken die ze voor het
gerecht bracht was het
zogenaamde
'Diario
Militar' of 'Dossier van
de Dood,' een document
dat in 1999 werd ontdekt
en dat het politielogboek
bevatte met details over de
moord,
marteling
en
gedwongen
verdwijning
van meer dan 190 mensen
door toedoen van de
civiele en militaire veiligheidstroepen van Guatemala in 1984.
Voorheen behandelde ze tevens misdrijven tegen functionarissen van Justitie,
journalisten en vakbondsmensen.
Maar Procureur-generaal María Consuelo Porras splitste het Kantoor van openbare
aanklager Hilda Elizabeth Pineda García op en beperkte de reikwijdte van de zaken die zij
kon behandelen.
En uiteindelijk is ze nu een juridische zijweg ingestuurd. (Waar ze wellicht geen
kwaad kan doen.) Justitie wordt zo stelselmatig ontdaan van integere functionarissen.
◙ Massale mars van het Inheemse, Zwarte en Volksverzet
De Sociale en Volkerenvergadering samen met Waqib Kej Convergencia
organiseerden op dinsdag 12 oktober een vreedzame mars ter herdenking van 529 jaar
inheems, zwart en volksverzet in Guatemala. Een van de leiders is CUC.

Bij de oproep om de straat op te gaan werden ook andere boeren- en inheemse
collectieven en de gehele Maya-, Xinca- en Garifuna-bevolking betrokken die in de stad
wonen en er werken.
We willen tegelijk laten zien 'dat de huidige regering van Alejandro Giammattei, die
het land bijna naar de afgrond heeft geleid in termen van corruptie en straffeloosheid, wordt
afgewezen.'
'Sinds het begin van
de Europese invasie hebben
we niet opgehouden te
vechten tegen de gewelddadige
en
genocidale
ingrepen
waarmee
zij
probeerden ons te onderwerpen en ons het zwijgen
op te leggen.'
Ze riepen tevens op
tot de strijd voor een
'Plurinationale Staat voor
het Goede Leven' en
betuigden eerbetoon aan alle
'voorouders die in opstand
kwamen in de strijd tegen de indringer, waarbij het eerste verzet vanuit Tekun Uman (K'iché)
op gang kwam.'
'De inheemse volkeren, nationaliteiten en naties hebben niets te vieren bij de
tweehonderdste verjaardag van de
"onafhankelijkheid" van Guatemala.'
In het communiqué wordt
de nadruk gelegd op het verzet
tegen het neoliberale model,
mijnbouw,
hydro-elektrische
stuwdammen, monocultuur en
megaprojecten, die zonder hun
toestemming aan hun grondgebied
worden opgedrongen.
(foto:24CR)

Bij dit alles komt nog 'de
openlijke en schaamteloze diefstal van het geld van het volk door corrupte zakenlieden,
machthebbers en politici die zich hebben verenigd om alle staatsinstellingen te controleren,
hekelde als slot het communiqué.
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