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◙ Ontmoeting met Guatemalteekse ex-magistraten in ballingschap 

 

 Impunity Watch - Nederland nodigde de lidorganisaties van de werkgroep 

Mensenrechtenverdedigers van EU-LAT Network uit voor een digitale ontmoeting met 

Guatemalteekse ex-magistraten. 

  

 De oorspronkelijke bedoeling was om vier ex-magistraten uit te nodigen voor een 

fysieke tournee in Europa. Uiteindelijk werd het een digitale tournee vanwege de pandemie en 

de veiligheid van de personen in kwestie. Ze hadden onder meer contacten met de Europese 

Unie en de VN-zetel in Genève.   

 Op 25 november zaten we met zeventien personen samen voor het scherm in 

gezelschap van: 

 

Juan Francisco Sandoval, voormalig hoofd van het Speciaal Parket tegen de 

Straffeloosheid (FECI), Thelma Aldana, voormalig Hoofd van het Openbaar 

Ministerie en Gloria Porras, verkozen kandidaat voor het Grondwettelijk Hof. 

Claudia Paz y Paz was verontschuldigd.   

 
 Juan Francisco beet de spits af met een somber beeld over de situatie van Justitie in 

het land. Een voor een werden de belangrijke staatsinstellingen ingepalmd door personen en 

groepen gelinkt aan corruptie en straffeloosheid. Het Hooggerechtshof, het Grondwettelijk 

Hof, het Openbaar Ministerie gingen voor 

de bijl. De Ombudsman voor de 

Mensenrechten wordt financieel 

gekortwiekt. Een wet voor autoamnestie 

van de oorlogsmisdadigers zit er 

mogelijks aan te komen. 

 'Maar voor Europa blijft 

Guatemala niet interessant. Zo te horen, 

Nicaragua, Cuba, Venezuela des te meer,' 

besloot hij. 

 

Gloria Porras werd verkozen als 

een van de vijf leden en vijf vervangers 
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voor het Grondwettelijk Hof. Ze werd de toegang ontzegd.  

'Dit betekent dat er geen enkele stem van de oppositie in het Hof aanwezig is, geen 

enkele getuige die van binnen uit kan openbaar maken welke onfrisse besluiten er genomen 

worden,' verklaarde ze ons.   

     
    ‘De digitale ontmoeting in Europa is belangrijk geweest om het thema Guatemala op 

de agenda te zetten. Onze problemen zijn deels ook die van Europa. Bij voorbeeld wat betreft 

de drugshandel. Massa’s drugs passeren vanuit Zuid-Amerika over Guatemala en gaan ook 

richting Europa.’  

Tenslotte deelde ze ons mee dat rechters van Hoog Risico een hulpkreet slaken. 

 

  

Thelma Aldana betreurde dat er tien gerechtsmagistraten van Guatemala uit   

veiligheidsredenen in het buitenland leven. Politieke partijen worden gefinancierd door de 

maffia en criminele groepen. 

 Verder hoorden we tijdens het gesprek over het bestaan van een Nationale Raad van 

Bedrijven (CNE), die integer willen ondernemen en door de machtige bedrijven tegengewerkt 

worden.   

 

Een greep van mogelijke uitdagingen  

 Brieven naar de Guatemalteekse autoriteiten en de Guatemalteekse ambassade voor de 

Europese Unie in Brussel. 

 Een resolutie in het Europees Parlement (bij voorkeur een ‘noodresolutie’ die minder 

omwegen vergt). 

 Schriftelijke vragen aan Europese Buitenlandse Zaken (EEAS - Josep Borrell) 

 Bezoek aan Guatemala van de Delegatie voor de Relaties met Centraal-Amerika van 

de Europese Unie (DCAM). 

 Resolutie van de Raad voor de Mensenrechten van de VN (bijeen op februari 2022) 

 Bezoek aan Guatemala van Speciale Rapporteurs van de VN. 
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