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      "Waanzin is hetzelfde doen 
             en nog eens en nog eens 
                  en andere resultaten verwachten" 
              Albert Einstein 
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◙ Integere rechters gaan in de cel.  
 

In Quetzaltenango las ik in de lokale krant La Prensa de Occidente (18 maart) een 
verhaal dat veel weg heeft van dat van Bernardo Caal Xol wat betreft gerechtelijke 
procedures.  

Virginia Laparra, hoofd van het Kantoor van de Speciale Procureur tegen de 
Straffeloosheid in Quetzaltenango (FECI), werd aangehouden toen ze het kantoor buiten 
stapte. Ze moest meer dan een week wachten op een eerste verklaring. Nochtans schrijft de 
wet voor dat dit moet gebeuren in de loop van de 12 uur die volgen op de aanhouding. Zes 
keren werd de hoorzitting opgeschort. Ondertussen houden ze haar vast. Op 3 maart startte 

een strafrechtelijk proces voor de delicten van 
‘Misbruik van Autoriteit en Toe-eigening van 
Functies.’ Ze werd verwezen naar de gevangenis 
voor preventie Mariscal Zabala. 
 
Dit is een van de particuliere gevallen naast die 
van andere procureurs van FECI en van de ter 
ziele gegane Internationale Commissie tegen de 
Straffeloos- heid (CICIG).  
  
(foto: Prensa Comunitaria) 
 

Protesten borrelden op in de sociale media. Het Civiel Collectief van de stad en het 
Blok van Feministische Vrouwen namen het voortouw om straatmanifestaties te organiseren.  
Voor hen is het duidelijk dat de feiten erop wijzen dat het Openbaar Ministerie overgenomen 
is door de corruptie. Ze brachten spandoeken aan op de zuilen van het stadhuis.  

Claudia  Lepe, lid van het collectief, zei het ongezouten: ‘Dit is een niet-regering met 
een failliete staat en daarom zijn we in rouw.’ 

Het slachtoffer zei tijdens een van de hoorzittingen dat de gemeenschap de hoop op 
gerechtigheid niet mag verliezen, ondanks het feit dat zij zelf gecriminaliseerd wordt omwille 
van haar aanklacht tegen een (corrupte) rechter. 

Op 29 maart schrijft journaliste Marielos Monzón in haar artikel ‘De Perverse 
Logica van het Openbaar Ministerie’: 

‘Virginia Laparra zit opgesloten in een minuscule cel waar ze maar 1 uur per dag 
uit mag.’  



 
◙ Wie wordt de volgende procureur-generaal van het Openbaar Ministerie? 

Vijftien kandidaten zijn nog in de race voor de post van procureur-generaal. Vijf van 
hen, waaronder het huidige hoofd van het Openbaar Ministerie, Consuelo Porras, zullen de 
hindernissen moeten overwinnen die hun voor de benoemingscommissie worden 
tegengeworpen. Van de 15 kandidaten zijn er verschillende zorgwekkende profielen en steeds 
terugkerende namen die zijn genoemd, terwijl over andere weinig bekend is.  

Vorige week aanvaardden de commissarissen vijf bezwaren tegen Consuelo Porras, 
de huidige procureur-generaal, wegens haar opname op de lijst van corrupte en 
antidemocratische actoren in de Verenigde Staten, bekend als de Engel-lijst, wegens plagiaat 
in haar doctoraalscriptie en wegens niet-naleving van de verdiensten inzake geschiktheid en 
bekwaamheid. 

Ook werden vier bezwaren aanvaard tegen 
Jorge Luis Donado Vivar, de huidige procureur-
generaal van de Natie (PGN), wegens het verdedigen 
van een persoon die banden heeft met de familie 
Mendoza Matta, die beschuldigd wordt van 
drugshandel en die hij voor de Commissie verborgen 
heeft gehouden; wegens gebrek aan geschiktheid en 
eerbaarheid; wegens misbruik van gezag; en wegens 
nalatigheid als PGN. 

De Commissie heeft twee bezwaren aanvaard tegen Óscar Dávila, hoofd van de 
presidentiële commissie tegen corruptie, die waren ingediend door José Figueroa Sánchez en 
Ricardo Méndez Ruiz, van de Stichting tegen het terrorisme, omdat hij geen tien jaar 
beroepservaring zou hebben. Dit bezwaar komt wel uit een beruchte hoek, wat er wel eens 
zou kunnen op wijzen dat het hier om een integere man gaat.   

Advocaat Andrea Reyes, die twee bezwaren indiende, waaronder een tegen de 
procureur-generaal (die aanvaard werd,) zei aan Prensa Comunitaria dat zij zich zorgen maakt 
over het verloop van het 
verkiezingsproces, aangezien het begon 
met het ontzeggen van deelname aan 
rechters en magistraten die ervaring en 
doctrine in strafzaken hebben. 

Anderzijds gaf de advocaat aan dat 
zij het als een ‘civiele triomf’" 
beschouwt dat veel mensen ertoe zijn 
aangezet bezwaren tegen Porras in te 
dienen, hoewel de Commissie 
verschillende belem- meringen buiten 
beschouwing heeft gelaten die belangrijk 
zouden geweest zijn om te bespreken.  
              (foto: Prensa Comunitaria) 
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