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◙ Een copycat versie van Trumps' stoottroepen? 

Guatemalteekse veteranen bestormen het Congres 

 

 Tijdens de kiescampagne beloofde arts Alejandro Giammattei dat, indien hij als 

president verkozen werd, hij als oppercommandant van het leger het Congres er toe zou doen 

overgaan om het artikel voor vergoeding van militaire veteranen te bekrachtigen.  

 Vandaag herinneren ze de president eraan.  

 

'Een man die zijn 

belofte niet nakomt 

is geen man,' 

schreeuwden ze. 
 

(foto: 

 Entorno Inteligente) 

  

 

  

Wetsvoorstel 5664 

was aangevraagd 

door de veteranen 

voor bewezen diensten tijdens het intern gewapend conflict. Het wetsontwerp voorziet in een 

betaling van 120.000 quetzales (ongeveer 15.500 dollar) voor elk van de ex-militairen 

(ongeveer 900.000). Indien de oud-strijder is overleden, moet de betaling aan zijn of haar 

familieleden worden overgemaakt. Het zou in vier jaarlijkse termijnen worden verdeeld. Maar 

het wetsontwerp is nog steeds in behandeling bij de commissies voor defensie, financiën en 

mensenrechten van het Congres. 

 

Geïnspireerd door de aanval van sympathisanten van ex-president Donald Trump op 

het Amerikaanse Congres? 

 

 Honderden Guatemalteekse militaire veteranen namen op 19 oktober de gebouwen van 

het Guatemalteekse Congres in. Ze braken het glas van de deuren van het gebouw en 

beschadigden  de poort naar de parkeerplaats van de installaties. 

 

 Dit was de derde opeenvolgende dag van demonstraties. Deze keer, in tegenstelling tot 

vorige keren, gebruikten ze stokken en machetes en gingen veel gewelddadiger te keer. De 

demonstranten staken vijf auto's in brand en verwondden verschillende mensen, waaronder 

meerdere journalisten. In principe kwamen ze om kantoren te vernielen en in brand te steken. 
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Wetgevend personeel zat vast in het gebouw. Onder hen de minister van Energie en 

Mijnbouw, Alberto Pimentel. Ze slaagden er echter allemaal in de plaats te verlaten.  

 

 Karina Paz, getuige en lid van de Nationale Eenheid van Hoop (UNE) zei in een 

interview dat 'er om 14.00 uur al 800 ex-militairen het Congres overnamen.' Ze verzekerde  

dat het Congres was 

overgenomen door 

de ex-militairen. 

'We schuilden 

anderhalf uur in het 

Congresgebouw. 

Andere werknemers 

klommen op het dak 

om te ontsnappen 

aan de groep die 

zich een weg naar 

binnen baande.'                   

 
(foto: Nodal) 

 

  

 Ze drong er bij de Raad van Bestuur van het Congres en de President van de 

Republiek op aan om met die groep ex-militairen te gaan praten.'  

 Agenten van de Nationale Civiele Politie (PNC) bleven in het Congres. Maar sommige 

agenten gingen aan de haal toen ex-militairen hen achterna zaten. 

 

  

 

 

 Veteranen demon- 

streerden de afgelopen twee 

weken en blokkeerden wegen. 

Uiteindelijk duren deze 

protesten al enkele maanden en 

gedurende die periode hielden 

zij ook al betogingen voor de 

gebouwen van de wetgevende 

macht.                          

 

 

 

 

  

 Een onderhuidse agenda, die niet luidop gezegd wordt, is de vrijlating van een 

resem ex-militairen, veroordeeld voor oorlogsmisdaden, die achter de tralies zitten, niet 

in het minst ex-president Otto Pérez Molina. 

 

 

Guido De Schrijver 

Steungroep 'Solidair met Guatemala' 

Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités 


