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      "Waanzin is hetzelfde doen 

             en nog eens en nog eens 

                  en andere resultaten verwachten" 

              Albert Einstein 
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Info Brief 239   

◙ Vraag aan het Europees Parlement   

 De situatie in Guatemala gaat van kwaad naar erger wat betreft de rechtstaat en de 

mensenrechten. Daarom spraken we met het Netwerk EU-LAT af om de Europese Unie te 

verzoeken een dringende resolutie te bekrachtigen en uit te vaardigen. Het heeft algauw een 

drietal weken in beslag genomen om een uiteindelijke versie van het document, dat we naar 

zoveel mogelijk Europarlementsleden sturen, klaar te krijgen. Het werd alsnog een lijvig stuk 

van  9 bladzijden. 

 Ikzelf verzocht om de Case van Bernardo Caal Xol expliciet op te nemen in de 

tekst naast de andere emblematische 'cases.' Uiteindelijk werd gekozen om de 'cases' 

achteraan in de tekst toe te voegen. Het werden er twee: het geval van de nikkelmijn in 

El Estor en dat van Bernardo Caal Xol. 

 In het verleden zijn er specifieke resoluties over Guatemala geweest in 2007, 2012, 

2017 en 2019. De laatste twee hadden in het bijzonder betrekking op de situatie van 

mensenrechtenverdedigers in Guatemala. 

Belangrijke informatie (als inleiding van het document aangevoerd ) 

 * Volgens gegevens van Transparency International is Guatemala in tien jaar tijd 59 

plaatsen gezakt op de Index van Corruptieperceptie (CPI)  van de 91e plaats (2010) naar de 

150e plaats op een totaal van 180 landen. 

 * Er is in de strijd tegen straffeloosheid en corruptie een progressieve ontmanteling 

van alle vooruitgang die was geboekt sinds de vredesakkoorden en de installatie van de 

Internationale Commissie tegen straffeloosheid (CICIG) in het land. 

 * Er doet zich in Guatemala een beleid voor van intimidatie, pesterijen en blokkering 

van het werk van alle onafhankelijke functionarissen van het justitieapparaat, hetgeen geleid 

heeft tot een ernstige verzwakking van de rechtsstaat.  

 * Meer dan tien rechters en openbare aanklagers werden gedwongen in ballingschap te 

gaan, onder wie de voormalige procureurs-generaal Claudia Paz en Thelma Aldana, en Juan 

mailto:gduidods@skynet.be


Francisco Sandoval, die aan het hoofd stond van het Kantoor van de Speciale Aanklager voor 

de Bestrijding van Straffeloosheid (FECI). 

 * Er zijn 137 agressies en aanvallen geweest tegen ambtenaren van Justitie, waaronder 

advocaten, officieren van justitie, rechters en aanklagers die hun werk onafhankelijk en ter 

verdediging van de beginselen van de rechtsgeldigheid uitvoeren.  

 * Er doet zich een geleidelijke sluiting van ruimten voor wat betreft het 

maatschappelijk middenveld in het land. Een centraal element was de NGO-wet 4-202, 

waarvan de uitvoering in februari 2022 is begonnen. Deze wetgeving beoogt beperking van de 

activiteiten van NGO's, waarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken het recht krijgt deze 

naar eigen goeddunken te sluiten indien het van oordeel is dat zij niet bijdragen tot het 

algemeen welzijn en/of 'de openbare orde verstoren.'  

 

 
(foto: Leily Santizo (l) advocate en 

voormalige medewerktser van CICIG 

en Eva Siomara, voormalige 

medewerkster van FECI, beiden 

vastgezet in de militaire 

gevangenis  Mariscal Zavala, 

voorbehouden voor elitaire 

misdadigers. Beide dames  vrezen 

echter voor hun leven)  

 

 * In 2020 plaatste Global 

Witness Guatemala op de zevende 

plaats van landen met de meeste moorden op mensenrechtenverdedigers (13) en de vierde 

plaats met het hoogste aantal per hoofd van de bevolking. 

 

 * Tussen januari en juli 2021 heeft de Eenheid voor Verdedigers van de 

Mensenrechten (UDEFEGUA) ten minste 551 aanvallen op mensen, organisaties en 

en gemeenschappen geregistreerd. 

 

 * Tussen januari en juli 2021 heeft UDEFEGUA in totaal 87 aanvallen op 

onafhankelijke journalisten en sociale berichtgevers opgelijst.  

 

 * De Commissie van deskundigen inzake Arbeidsnormen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) heeft nogmaals zijn grote bezorgdheid geuit over de nieuwe 

moorden en andere daden van geweld tegen vakbonden die in 2021 in Guatemala werden 

gepleegd, en over het voortduren van een hoge mate van straffeloosheid. 

 

Komt de resolutie er? 

 De lidorganisaties van EU-LAT vertegenwoordigen een tiental Europese landen. 

Iedereen werd verzocht de Europarlementariërs van hun respectievelijk land aan te 

spreken. Persoonlijk stuurde ik het document naar zes Vlaamse Europarlementariërs. 

 En ik verzocht tijdens de digitale vergadering van het Europees Netwerk van 

Oscar Romero Comités (SICSAL-Europa) van 22 februari ook in actie te schieten.  

 Op hoop van zegen!!!   

 

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' 

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


