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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
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◙ Wordt de staat binnenkort voor de eerste keer veroordeeld om voorouderlijke rechten
op grond te weigeren?
Na een lange hoorzitting heeft het Inter-Amerikaanse Hof (IACHR) voor de
Rechten van de Mens tot 11 maart de tijd om een definitief oordeel te vellen over de claim
van Eduardo Tot van El Estor met betrekking tot het voorouderlijk recht op de eigendom
van de 'Gemeenschap Agua Caliente, Lote 9'.
Tijdens de hoorzitting voor het Hof in San José, Costa Rica, werd de getuigenis
gehoord van Eduardo Tot, gemeenschaps- en religieus leider van Lote 9. Hij vertelde hoe zij
zich hebben ingespannen om rechtszekerheid over hun grond te verkrijgen. Ze betaalden er
zelfs meer dan 30.000 quetzales voor. Maar nooit kregen ze een eigendomsakte. Bovendien
ligt hun grond in het gebied dat in de
invloedssfeer
van
het
mijnbouwproject Fénix valt. Het bedrijf
slaagde er volgens Eduardo Tot in om
door middel van anomalieën een
vergunning te verkrijgen op hun
grondgebied. Hij vertelde ook hoe
zijn zoon, Edin Leonel Tot, werd
vermoord als gevolg van zijn strijd
om rechtszekerheid te verkrijgen over
de eigendom van zijn land.

(Represión en El Estor: foto: Prensa Comunitaria)

Jorge Luis Donado, vertegenwoordiger van de staat Guatemala, bagatelliseerde van
zijn kant het belang van de verklaringen van Eduardo Tot met het argument dat er andere
leden van de gemeenschap zijn die hem niet als leider erkennen.

Er zijn documenten uit de jaren 1800 die de gemeenschap erkennen.
Roberto Estuardo Morales Gómez, onafhankelijk deskundige, verklaarde dat de
eerste akte van de gemeenschap, die nu bekend staat als Kavel 9, dateert van 1832, en dat er
vóór dat jaar een kadaster was dat voldeed aan de Spaanse wetten uit de koloniale tijd.
Slotpleidooi
Jorge Luis Donado verzekerde in zijn slotverklaring dat hij zou aantonen dat het
IACHR-Hof niet bevoegd is om de zaak te behandelen, dat de voorafgaande en geïnformeerde
raadpleging in de gemeenschap van Lote 9 voor het mijnbouwproject van Fénix wel degelijk
plaats vond, dat de leden van de gemeenschap gewelddadig waren opgetreden en dat hun
mensenrechten niet waren geschonden. Hij concentreerde zich verder op het feit dat het
Ministerie van Energie en Mijnbouw een proces van raadpleging van de gemeenschap op
touw zette, overeenkomstig de bepalingen van het Akkoord 169 van de Internationale
Arbeidsorganisatie. Maar hij vergat wel te vermelden dat de raadpleging plaatsvond onder de
staat van beleg.
De rechter van zijn kant vroeg getuige-deskundige Victoria Sandford, die een
historische expertise presenteerde, waarom de voorafgaande raadpleging conflicten
veroorzaakt in de regio van El Estor, Izabal. Ze antwoordde dat de raadpleging niet vooraf
plaatsvond en niet aan wettelijke richtlijnen beantwoordde: 'op papier houdt de staat zich aan
de raadpleging, maar in de praktijk doet hij dat niet.'
Leonardo Crippa, van het 'Indian
Law
Resource
Center,'1
dat
de
'Gemeenschap Agua Caliente, Lote 9' in El
Estor juridisch vertegenwoordigt, zei in zijn
slotpleidooi dat het Fonds voor Gronden al
17 jaar lang weigert te melden wat er
gebeurt op het land dat bewoond wordt door
de Gemeenschap Lote 9, vanwege de
'overlapping' die bestaat tussen de
gemeenschap en het mijnbouwproject van
Fénix. Hij legde ook uit hoe het kadaster de
verminking van het registerboek toestond,
waaruit blijkt dat de grenzen van de
gemeenschap werden gewijzigd. 'Zij
verklaren niet hoe, nadat ontdekt was dat de bladzijden van het dossier met de afmetingen van
de Gemeenschap Lote 9 waren uitgescheurd, deze op magische wijze van de ene dag op de
andere weer verschenen,' zei hij.
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Het Centrum in Washington verleent juridische bijstand aan inheemse volkeren van Amerika om
racisme en onderdrukking te bestrijden, hun grond en milieu, hun culturen en levenswijzen te
beschermen, duurzame economische ontwikkeling en werkelijk zelfbestuur te bereiken, en om hun
andere mensenrechten uit te oefenen.

