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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
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◙ Dictatuur vermomd als democratie
Dat is de titel die de "Eenheid voor de Bescherming van Verdedigers van de
Mensenrechten van Guatemala (UDEFEGUA)" geeft aan hun verslag over de situatie van
Guatemalteekse verdedigers (personen, organisaties en gemeenschappen) in 2021 op 14
december. Van januari tot november werden 1.055 aanvallen geregistreerd, waaronder
11 moorden en 3 pogingen tot moord.
Jorge Santos, directeur van de organisatie vermeldt dat buiten de hoofdstad vooral de
agressie gericht is tegen degenen die land, water en het milieu verdedigen.
De criminalisering en het oneigenlijke gebruik van het strafrecht tegen verdedigers is
bijzonder verontrustend.
In totaal werden 406 gevallen van
criminalisering geregistreerd.
Jorge Santos verwees ook
naar de agressie tegen degenen die
journalistiek bedrijven in de
gemeenschappen. Die aanvallen
komen voornamelijk vanuit de
lokale autoriteiten.
Een andere kwestie die
vanwege de ernst ervan de
aandacht vraagt, is de steeds
terugkerende
intimidatie
van
ambtenaren
van
justitie:
rechters, officieren van justitie,
assistenten
van
openbare
aanklagers.
(foto:ActionAid)
Geconfronteerd met deze situatie deed Jorge Santos een beroep op het Guatemalteekse
maatschappelijk middenveld dat opkomt voor de mensenrechten, gericht op versterking en
verbreding van de sociale, volks- en burgerparticipatie in het land, als een manier om het
geweld in te dammen. Ook riep hij de internationale gemeenschap op om "de dagelijkse

inspanningen van de Guatemalteekse organisaties ter verdediging van de mensenrechten te
blijven begeleide om de democratische weg en de vredesagenda te herstellen.
Enkele dagen voor de presentatie van dit verslag overhandigden de Alliantie voor
Hervormingen, Acción Ciudadana en Impunity Watch een brief aan de Organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS), gevestigd in Washington DC, waarbij zij gebruik maakten van de
deelname in Washington DC van President Alejandro Giammattei aan een protocollaire
zitting van de Permanente Raad van de OAS.
In de brief wordt bezorgdheid geuit over het niet opvolgen door de Guatemalteekse
staat van de aanbevelingen van een missie van OAS, uitgevoerd in januari 2021. Die
aanbevelingen werden geformuleerd met als doel om vertrouwen op te bouwen en de
instellingen in het land te versterken na de dagen van protesten en de repressie in november
2020.
◙ 'Werkgroep Guatemala' van EU-LAT Netwerk op 19 januari
Deelnemers: Drie leden van het secretariaat van EU-LAT Netwerk; BPI-Guatemala
(Vredesbriades) in Brussel; twee leden van Protection International; We Effect (Zweden);
Mondiale Organisatie tegen Martelpraktijken OMCT (Luxemburg); Europees Netwerk van
Oscar Romero Comités en Steungroep Solidair met Guatemala (Be).
NGO's in Guatemala: Koepel FONGI; DIAKONIA (Zweden); SweFOR (Zweden); IM
(Zweden); Entrepueblos (Spanje); Broederlijk Delen (Be); Trocaire (Ierland) en Action Aid
Interantional.
* Bij de aanvang bogen we ons
over hete hangijzers: Repressie
in de streek van El Estor; het
opnieuw opgelaaide historische
interne conflict tussen twee
inheemse gemeenten in Nahualá
met verschillende doden voor
gevolg; de vervolging van
ACOGUATE (organisatie voor
begeleiding van personen die
gevaar lopen omwille van hun
sociaal werk) en opgevolgd
wordt door SweFOR.
(foto: OtroMundoesposible)

* Een geplande missie van het Europees Parlement naar Guatemala in februari kan niet
doorgaan. We zullen nagaan waarom.
* We werken aan een tekst die als basis dient om een resolutie rond Guatemala in het
Europees Parlement te promoten. We nemen in de tekst argumenten op (als kapstok) die een
resolutie rechtvaardigen: de bedreiging van de rechtsstaat, de nakende benoemingen onder
meer van de hoofdmagistraat van het Openbaar Ministerie en van de Ombudsman voor de
Mensenrechten.
We houden ons klaar om Europarlementsleden aan te spreken om de resolutie steunen.
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