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Een wezen dat nog niet
uitvoerig vrouw geworden is.
Niet de engelachtige 
ver verwijderde roos
die de dichters bezongen.
Niet die verdoemde heks
die de inquisiteurs verbrandden.
niet de gevreesde en begeerde prostituee.
Niet de gezegende moeder.
Niet de verwelkte en bespotte
oude vrijster.
Niet zij die gedwongen wordt
om mooi te zijn.
Niet zij die gedwongen wordt 
om goed te zijn.
Niet degene 
die gedwongen wordt 
om slecht te zijn.
Niet degene die leeft
omdat ze haar laten leven.
Niet zij die altijd
ja moet zeggen.
Een wezen
ze probeert
te weten wie ze is
En ze begint te bestaan.

(vertaling: gds)
Alaíde Foppa werd in 1914 in Barcelona geboren als dochter van een Guatemalteek-
se moeder en een Argentijnse vader. Gehuwd nam ze de Guatemalteekse nationali-
teit aan. Ze bekleedde de leerstoel van Italiaanse Literatuur in de Faculteit Filosofie 
en Letteren van de Autonome universiteit van México. Ze gaf ook les aan de Faculteit 
Wijsbegeerte van de Universiteit San Carlos van Guatemala. 
 Twee van haar zonen stierven in de verzetsstrijd tegen het Guatemalteekse 
leger in juni 1980 en 1981. 
In 1980 keerde ze terug uit ballingschap (in Mexico). 
 Op 19 december 1980 werd ze ontvoerd door de regering van dictator Ro-
meo Lucas García en verdween.
Haar resten werden nooit gevonden. Heel wat poëtisch werk van haar werd gepubli-
ceerd.

Vrouw



4

Editoriaal

→

Het gaat van kwaad naar erger. Het ziet ernaar uit dat president Alejan-
dro Giammattei de pedalen kwijt is. 
Samen met het Openbaar Ministerie en de verschillende gerechtshoven ont-
ketent hij een heksenjacht op alle magistraten en rechters die de corruptie 
aanpakken. Eén na één worden ze zelf voor de tribunalen geleid.
 Een woordvoerster van de Feministische Vrouwen van Quetzaltenango druk-
te het zo uit: “Dit is een niet-regering met een failliete staat en daarom zijn 
we in rouw.”
De protesten van buitenlandse overheden worden door de president vergele-
ken met de Russische aanvallen op Oekraïne. 

Ook de Europese Unie meende dat het nodig was om iets van zich te laten 
horen. De voornaamste woordvoerder van de Europese Unie voor Buiten-
landse Zaken en Veiligheidsbeleid publiceerde op 23 maart een verklaring 
over de verslechtering van de rechtsstaat in Guatemala:
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“Het grote aantal gerechtelijke vervolgingen door de Guatemalteekse auto-
riteiten van rechters, openbare aanklagers en onafhankelijke advocaten die 
betrokken waren bij het onderzoek van corruptiezaken, volgt een zeer ver-
ontrustend patroon. Meer dan 20 Guatemalteekse rechters, advocaten en 
procureurs van justitie hebben het land al verlaten uit vrees voor hun veilig-
heid. In de loop van deze week hebben we het ontslag en de verbanning 
van rechter Erika Aifán gezien en het besluit van het Hooggerechtshof om 
rechter Pablo Xitumul te schorsen.

Gerechtelijke procedures mogen niet gebruikt worden als een middel tot 
pesterij en intimidatie.
 De EU herhaalt haar oproep aan de Guatemalteekse 
autoriteiten om de veiligheid en integriteit van de betrokken 
rechters, openbare aanklagers en advocaten, die ook met ge-
weld bedreigd zijn, te waarborgen. 

Deze gebeurtenissen leiden tot een verdere verzwakking van de rechts-
staat en de onafhankelijkheid van justitie in Guatemala, waardoor de 
basis waarop de democratie gegrondvest is, uitgehold wordt.”
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→

Guatemala is in de ban van de ergerlijke manipulatie van de verschillende 
gerechtsinstanties. Onkreukbare rechters en magistraten worden één na één 
voor het gerecht gedaagd en vluchten het land uit. 
Hun misdaad? 
Juist corrupte individuen in Justitie aanklagen en vervolgen. Zo werd Erika 
Aifán, één van de laatste rechters die niet omkoopbaar bleek, aangehouden 
en voor het gerecht gedaagd. Ze kreeg asiel in de VS. Naar aanleiding van 
deze hachelijke situatie publiceerde een zevental religieuze organisaties een 
communiqué.
 De titel luidt: ‘Geloofsgemeenschappen drukken onze absolute 
dank uit voor rechter Erika Aifán.’ Ondertitel: ‘We eisen een basta ya aan 
de vervolging van de rechtvaardigen.’ 
Hun dank gaat uit naar de rechter die 19 jaar recht uitoefende op een onpar-
tijdige manier en 6 jaar aan het hoofd stond van een Tribunaal voor Hoog 
Risico en zich nu verplicht voelde te verzaken aan haar taken. We zijn hoogst 
bezorgd dat Guatemala zonder uitvoerders van onafhankelijke rechtspleging 
blijft.

KErKwErK
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Guido De Schrijver

Jeremia 5, 26-29

“Ik trof schurken aan onder  mijn volk,
Ineengedoken als vogels loeren ze rond.
Ze zetten een val, ze jagen op mensen.
Zoals een korf vol vogels is,
zo zijn hun huizen vol gestolen goed.
Daardoor zijn ze machtig en rijk.
Ze zijn vadsig en vet
En slechter dan slecht.
Ze staan het recht in de weg,
Wat wezen toekomt laat hen koud,
De belangen van de armen dienen ze niet.
Zou ik zo’n volk niet straffen? Spreekt de Heer.
Zou ik mij niet wreken op een volk dat zoiets doet?”

Ze besluiten hun verklaring als volgt: “Een openbaar ministerie dat het on-
derzoek tegen gevallen van corruptie zou moeten verstevigen, gaat ze inte-
gendeel minimaliseren. En een zwak en overgenomen gerechtelijk systeem 
verhoogt niet alleen de straffeloosheid, maar heeft ook een weerslag op het 
leven van de Guatemalteken, vooral van kinderen, die vandaag nog altijd 
sterven van de honger, armoede en ongelijkheid.” 
Die situatie moet ons geweten interpelleren.
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→

“Een situatie te vergelijken met Rusland en Oekraïne,” 
zo vatte president Giammattei de aanvallen tegen zijn land samen.

Wat is er aan de hand? 
Buitenlandse zaken van de VS, de Europese Unie en de Verenigde Naties 
wezen erop dat de aanklachten tegen en aanhoudingen van onafhankelijke 
rechters en magistraten die corruptie aanpakken, beantwoorden aan een pa-
troon van intimidatie en wraak vanuit het Openbaar Ministerie en het Hoog-
gerechtshof. 

Maar met die vingerwijzing was 
de kous niet  af. William W.Popp, 
de Amerikaanse ambassadeur in 
Guatemala, begeleidde rechter 
Erika Aifán naar een hoorzitting 
in een gerechtelijk proces tegen 
haar, waarbij ze haar onschend-
baarheid riskeerde te verliezen. 
Rechter Aifán is één van de wei-
nige magistraten die onafhan-
kelijk probeerde te zijn en wou 
weerstaan aan de druk van het 
justitie-apparaat, in handen ge-
vallen van corrupte en maffiose 
individuen. 

GuatEmala wordt aanGEVallEn

De Amerikaanse ambassadeur ging zover om de 
bedreigde rechter te vergezellen tot in de rechtszaal.

William W.Popp
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Soevereiniteit als het past 
Aan een Amerikaans conservatief medium verklaarde de president: 
 “Als we kritiek uitbrengen op Rusland, omdat het een ander land bin-
nen valt, als we kritiek uitoefenen omdat het probeert om een regering, door 
het volk verkozen, te destabiliseren, zoals in het geval van Oekraïne, Wel nu, 
het zelfde gebeurt wanneer ambassadeurs zich presenteren in de gerechts-
gebouwen om met hun aanwezigheid rechters te intimideren om geen pro-
cessen te beginnen tegen bepaalde personen. Dit is een flagrante schending 
van de Conventie van Wenen.”
De president bevestigde dat er historisch altijd al buitenlandse inmenging ge-
weest is tijdens vorige regeringen. Maar zijn regering “heeft de rode lijnen 
getrokken van wat we toelaten en wat we niet toelaten... maar de machtige 
landen hebben het recht niet om onze soevereiniteit te schenden.”

Eigenaardig genoeg blijkt die soevereiniteit het plots te laten 
afweten, waar machtige  buitenlandse bedrijven grondgebied 
vernietigen, het milieu verloederen en de rechten van duizen-
den inwoners met de voeten treden. Bovendien schaamt hij 
zich er niet voor om onder die omstandigheden de bedelende 
hand uit te steken. Het land heeft de internationale steun nodig, 
maar “dat betekent niet dat we onze manier van zijn moeten 
veranderen.”

De laatste bondgenoot. 
“De VS moeten begrijpen dat wij het laatste land zijn dat hen nog rest in de 
regio. We steunen Israël, we steunen Taiwan, we hebben dezelfde gemeen-
schappelijke bondgenoten, we respecteren de democratie, we leven demo-
cratisch. Maar het gaat niet op dat we van de ene kant de belangen van de 
VS verdedigen en zij anderzijds het zwaard van Damocles boven ons hoofd 
willen hangen. Wij vragen respect zoals wij respecteren,” opperde de presi-
dent tegenover de journalist. →
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Reacties. 
De Bond van Landbouw, Handel, Bedrijven en Financiën (CACIF) en de Ka-
mer van Industrie uitten in een communiqué hun afkeer voor de aanwezigheid 
van diplomaten in de rechtszaal, aangezien die situatie volgens hun inschat-
ting geïnterpreteerd kan worden als het uitoefenen van dwang op de rechter. 
Prompt werd Brian A. Nichols, de sub-staatssecretaris voor Zaken van het 
Westelijk Halfrond aan de tand gevoeld over de initiatieven van zijn ambas-
sadeur in Guatemala. 
 Zonder omhaal verklaarde hij: “Ik steun nadrukkelijk en ik bewonder 
het werk van onze ambassadeur William Pop. Hij is daar gestationeerd om de 
belangen van de VS met overtuiging en met de volledige steun van president 
Biden en de minister te vertegenwoordigen.”
 Tenslotte wist hij nog mee te delen: “De uitdagingen waarmee we 
te maken krijgen, wanneer we de corruptie in de regio ter sprake brengen, 
zijn talrijk. Zij die corrupte activiteiten begaan, zullen het gewicht van onze 
sancties voelen.” 

Inmiddels vroeg rechter Erika Aifán asiel aan in de Amerikaanse ambas-
sade. Meteen kon ze veilig weg naar de VS.

 In feite wordt die soep van sancties niet zo heet gegeten als ze wordt 
opgediend. Inderdaad, de VS zitten met de daver op het lijf dat ongunstige 
reacties van hen de sociale problemen in het land nog erger zouden maken, 
met als gevolg een nog grotere exodus van Guatemalteekse immigranten 
naar het noorden.
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Nog maar eens crisis. Energieprijzen die uit de pan vliegen naar aanleiding 
van het conflict tussen Oekraïne en Rusland; peperdure busritten; basispro-
ducten - bovenaan het lijstje de maïs - die duurder geworden zijn.
Maar tegenover deze netelige situatie staan de maandelijkse stortingen 

vanuit het noorden als 
een welgekomen hulp-
middel, waardoor vele fa-
milies in Guatemala een 
groot deel van hun koop-
kracht niet verliezen. Het 
aantal Guatemalteken in 
de VS is tussen 2013 en 
2020 gestegen met 44 
procent. Meer dan de helft 
van hen heeft geen papie-
ren (volgens het instituut 
voor migratiebeleid van 
de VS.) Dit instituut pleit 
voor tijdelijke legale wegen 
voor migratie. Een recente 
bron rekent op 1,5 miljoen 
gemigreerde Guatemalte-
ken in de VS. Ongeveer 
200.000 jonge Guatemal-
teken presenteren zich elk 
jaar voor de arbeidsmarkt. 
Maar genoeg werk ont-
breekt. Volgens gegevens 
van Agence France Press 

is Guatemala het vijfde armste land van Latijns-Amerika. En het vijfde op het 
lijstje van de hoogste voedselonzekerheid in de wereld. En klap op de vuur-
pijl, de ongelijkheid van het grondbezit onder de bevolking is de hoogste van 
de wereld. De laatste jaren zijn de maandelijkse geldverzendingen exponen-
tieel gestegen. Vóór de pandemie rekende men op 10.500.000.000 dollar. In 
2021 werd 15.300.000.000 dollar gehaald. Deze cijfers overstijgen de cijfers 
die de regering binnenrijfde en zelfs de waarde van de totale uitvoer. (gds)

GEldstortinGEn, rEddEnd EVEnwicht

Zelfs in de meest afgelegen gebieden worden huizen gebouwd
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→

Het begon met de Quetzalprijs die Guatebelga vzw aan Bernardo uitloof-
de in oktober 2019. Hij leidde de verdediging van het grondgebied, het 
milieu, de bossen tegen ontbossing en het water van de Cahabón-rivier 
in het departement Cobán. Buitenlandse bedrijven bouwen reusachtige 
watercentrales en kanaliseren en leiden een groot deel van het water af. 
Eén van die bedrijven is in handen van Florentino Pérez, de Spaanse 
voorzitter van voetbalclub Real Madrid. Zelf kon Bernardo de prijs niet in 
ontvangst nemen. Hij zat in de gevangenis, veroordeeld in januari 2018 
voor 7 jaar en 4 maanden. Het was zijn zus María Josefina die de prijs 
in ontvangst nam.

We beloofden haar met de steungroep ‘Solidair met Guatemala’ om er alles 
aan te doen wat in onze macht lag om hem vrij te krijgen. We spraken ver-
schillende organisaties aan om de zaak op de agenda te plaatsen:
- EU-LAT Netwerk (Europese NGO’s en comités die politieke invloed uitoefe-
nen op de Europese Unie in haar relatie met Latijns-Amerika), 
- Europees netwerk van Oscar Romero comités, 
- PBALC (Belgisch Platform voor Latijns-Amerika en de Caraïben), 
- Amnesty International Vlaanderen, 
- Defend the Defenders (koepel van Belgische vakbonden en NGO’s),…

 Na verloop van tijd riepen we samen met Fastenopfer van Zwitser-
land een ad-hoc groepje in het leven, bestaande uit vertegenwoordigers van 
internationale en Guatemalteekse organisaties, de advocaat van de verdedi-
ging en Isabel Matzir, echtgenote van Bernardo. Hier richtten we ons voorna-
melijk op de Raad voor Mensenrechten van de Verenigde Naties. 
 We stuurden brieven naar het Openbaar Ministerie en naar Bernar-
do, ondertekend door talrijke Guatemalteekse en internationale organisaties.  
 We zonden drie ‘Amicus Curiae,’ één daarvan op naam van Alberto 
Binder, een internationaal bekende Argentijnse jurist.

BErnardo is Vrij
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Ondertussen steeg Bernardo almaar hoger op de ladder van het justitieap-
paraat in Guatemala. Tot hij uitkwam bij de hoogste sport, het Grondwettelijk 
Hof. Maar ondertussen bleef hij de hele tijd in voorhechtenis vastzitten. Vorig 
jaar in november gingen drie leden van Guatebelga vzw op bezoek bij hem 
in de gevangenis in Cobán. En op 17 maart dit jaar had ikzelf de gelegenheid 
om hem samen met de advocaat van de verdediging een hart onder de riem 
te steken. Wat niet echt lukte. Geen van ons drieën zag een perspectief op 
een nabije ommekeer.

En dan een week later, ineens het nieuws: hij komt vrij!!! 
Ongeloof. 
Maar inderdaad op de avond van 24 maart stapte hij 
door de poort van de gevangenis naar buiten. 

Guido en Edgar - de advocaat van Bernardo - onderweg naar gevangenis in Coban

→
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Een telefoontje naar de advocaat gaf mij enige duidelijkheid. 
Waarom nu ineens?  
De zaak zat bij het gerecht in Chiquimula. Die zullen wellicht aan de auto-
riteiten van de gevangenis gevraagd hebben naar zijn gedrag. En dat was 
positief. Bernardo zat vast voor twee aanklachten. Enerzijds het conflict met 
de bedrijven in Cahabón en anderzijds het conflict met de vakbondsleider van  
het Onderwijzend Personeel, twee handen op een buik met het Ministerie 
van Onderwijs. De uitspraak voor het eerste geval zit bij het Grondwettelijk 
Hof. Dat kan op zich laten wachten. Een positieve uitspraak zou wijzen op 
het feit dat hij onschuldig vastgezeten heeft. Voor het tweede geval kan hij 
zijn ‘schuld’ afkopen. De prijs hangt af van de economische situatie van de 
persoon in kwestie.

Ik ontmoette Isabel Atzmir, de echtgenote van Bernardo in Chiquimula. 
Zij was blij uiteraard, maar ook bekommerd voor eventuele wraakacties. Hij 
heeft vijanden. Twintig jaar geleden pleegde een grootgrondbezitter al een 
aanslag op zijn leven. Vooral over de kinderen maakt ze zich zorgen. 
 En de bedrijven in Cahabón? Zullen zij het pikken? “Nog voor hij 
aangehouden werd, kreeg hij vanuit organisaties kansen om hem het land uit 
te brengen. Hij wou niet vluchten, maar verzet plegen tegen het aanwezige 
onrecht. Ik denk dat hij het nu ook niet zal aanvaarden, vechter als hij is.”       
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President Alejandro Giammattei en Procureur-generaal van het 
Openbaar Ministerie Consuelo Porras zijn twee handen op een 
buik. Ze streven een gemeenschappelijk doel na: iedereen die 
een gevaar betekent voor een selecte groep corrupte handlan-
gers wordt geneutraliseerd. Zo proberen ze zichzelf uit de wind te 
zetten. Maar niet alleen dat. Ook wraak drijft hen naar onwettelijke 
praktijken.

Zo draaien ze er hun hand niet voor om om Leily Santizo, gevolmachtigde 
functionaris van de voormalige Internationale Commissie tegen de Straf-
feloosheid (CICIG)  aan te houden. Ook Eva Siomara Sosa, voormalige 
magistraat van het Kantoor van de Speciale Aanklager tegen Straffeloosheid 
(FECI) werd in de boeien geslagen. Begin maart zat ze nog altijd in voorhech-
tenis. Uitgerekend in Mariscal Zavala, een gevangenis voor elitaire misdadi-
gers. De twee vrouwen kregen de daver op het lijf. In dezelfde penitentiaire 
inrichting zitten kerels van zwaar politiek en financieel kaliber opgesloten, die 
eerder door de vrouwen vervolgd werden. Vandaar de angst voor hun leven.

Leily Santizo

Eva Siomara Sosa

jacht op intEGErE functionarissEn

→
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Terwijl ze haar handboeien liet zien, zei Siomara Sosa dat die niet nodig wa-
ren en dat haar aanhouding een schending van haar rechten was. 
 “Die zijn niet nodig. Wat is de vrees van het Openbaar Mi-
nisterie? Ik hoop dat dit echt opgelost zal worden. Hier is een on-
rechtvaardigheid begaan,” besloot ze.
Claudia Samayoa, van de Eenheid voor de Bescherming van Mensenrechten-
verdedigers (UDEFEGUA), woonde de hoorzitting als waarnemer bij en zei 
dat dit een strategie is om mensen in de gevangenis te houden terwijl ze niet 
eens vervolgd worden. “Als dit al met procureurs gebeurt, stel je dan eens 
voor wat gewone burgers overkomt,” zei ze.

En ook hier zien we gebeuren wat Bernardo Caal Xol al enkele jaren geleden 
overkomen is. Deze man zat vier jaar gevangen vanwege zijn verzet tegen 
multinationale bedrijven die hun omgeving verloederen. Rechters stellen keer 
op keer de hoorzittingen uit of dagen op het moment zelf niet op, omdat ze 
bijvoorbeeld net voor de aanvang naar de huisarts moeten of wegens andere 
smoezen. Die manoeuvres doen hardop denken aan moedwillig tijd rekken 
om de verdachten zolang mogelijk in voorhechtenis te houden.   

Ontmoeting met een vrije Bernardo
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Tijdens haar lange carrière kreeg 
ze verschillende belangrijke on-
derscheidingen. Haar werk werd 
gepubliceerd in verschillende boe-
ken, waaronder ‘Arte Naif: Con-
temporary Guatemalan Mayan 
Painting’ van de UNESCO (1998) 
en ‘Contemporary Guatemalan 
Paintings’ (2001). Haar leven 
vormde de inspiratiebron voor de 
winnende kortfilm ‘Del Azul al Cie-
lo’ (2007), geregisseerd door Ana 
Carlos. Paula stelde haar werk 
tentoon in heel Guatemala en in 
Ottawa, Canada. Ze exposeerde 
ook in Berkeley en San Francisco 
in de VS. 
Ze was de enige Mayavrouw die 
uitgenodigd werd voor de ope-
ningsceremonie van het ‘Muse-
um of the American Indian in het 

Smithsonian Instituut’ in Washington, D.C. (2004). Eén van haar schilderijen 
maakt deel uit van de collectie.

Kunst

Paula Nicho Cúmez is een 
internationaal erkende Maya 
Kaqchikel schilderes, geboren 
in San Juan Comalapa. In het 
dorp wonen veel Mayakunste-
naars, maar slechts weinigen 
zijn vrouw. In 1985 hielp Paula 
bij de oprichting van een co-
operatieve van vrouwelijke 
schilders, de ‘Pintores Kaqchi-
keles Surrealistas.’’



18

Prensa Comunitaria
Een hele week lang vanaf 6 maart, hebben twee Guatemalteekse 
journalistieke platformen ‘Prensa Comunitaria’ en ‘The Store Project’ 
uitgebreide reportages gepubliceerd over enkele van de donkerste 
geheimen in zake het Fénix Mining Project in El Estor, Izabal. Ze 
deden dat samen met nog enkele van ‘s werelds meest prestigieuze 
mediakanalen, gecoördineerd door Forbidden Stories,

De publicaties zijn grotendeels gebaseerd op een massaal lek van meer dan 
8 miljoen documenten (goed voor 2 terabyte) van Solway Investment, Com-
pañía Guatemalteca de Níquel en Pronico, de drie ondernemingen die betrok-
ken zijn bij het Fénix-mijnproject. Het lekken van de documenten staat op con-
to van het hackerteam bekend als ‘Guacamaya Roja’. De gelekte documenten 
waren de eerste input, gevolgd door maanden van journalistiek werk om de 
authenticiteit van de documenten te verifiëren, om ter plaatse de informatie 
na te gaan die vervat was in de duizenden e-mails, memo’s, spreadsheets, 
begrotingen, aankooporders, metingen van metalen in het water van het meer 
Izabal en de luchtkwaliteit van El Estor, en banktransacties, naast andere ge-
gevens die in het lek vervat waren.

journalistiEK huzarEnstuKjE

→
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Guido De Schrijver

→

Dit breed opgezet, diepgravend onderzoek werd uitgevoerd door 65 journalis-
ten van twee dozijn communicatiekanalen in 16 verschillende landen. In het 
geval van de betrokken Guatemalteekse media diende de ontblote informatie 
om zaken te bevestigen die de Maya Q’eqchi’ bevolking aangeklaagd en al 
jaren gerapporteerd heeft.

1. De mijn sluisde fondsen door via een particuliere stichting om giften (‘stra-
tegische steun’) te doen aan actoren zoals de Nationale Civiele Politie, het 
Guatemalteekse leger, gemeenteambtenaren in El Estor, en leiders van in-
heemse gemeenschappen die geld ontvingen om de agenda van de mijn ter 
plaatse te bevorderen.

2. De mijn hield er een voortdurende relatie met opeenvolgende Guatemal-
teekse regeringen op na: met Otto Pérez Molina, Jimmy Morales en Alejandro 
Giammattei, onder andere om het inzetten van veiligheidstroepen in El Estor 
te verzoeken en, in sommige gevallen, om de staat van beleg in de roepen. 
Zowel Morales als Giammattei hebben de staat van beleg afgekondigd nadat 
de mijn daarom gevraagd had.

Tien sleutels om het onderzoek naar geheime documenten te lezen
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→

3. Het ministerie van Energie en Mijnbouw stond  de voortzetting van de ex-
ploitatie toe ondanks het feit dat het Grondwettelijk Hof in 2019 de stopzetting 
ervan gebood. Uit uitgelekte documenten blijkt dat de mijn, in tegenstelling 
tot wat het bedrijf publiekelijk beweert, bleef doorwerken en in 2019 intern 
meldde dat het één van de beste jaren was wat de productie betreft.

4. Uit de uitgelekte documenten blijkt dat steun kwam van gemeenteambte-
naren in El Estor, die in verschillende corruptiezaken genoemd zijn en tegen 
wie een onderzoek ingesteld is. De corruptie bestaat op alle niveaus, van de 
centrale regering tot de gemeentelijke overheidskantoren. 

5. Interne studies en metingen, uitgevoerd door de mijn in het water van het 
meer Izabal en in de lucht, toonden de aanwezigheid van zware metalen 
(chroom, nikkel en uranium) in hoeveelheden die de internationaal toegestane 
limieten overschrijden. Ze hielden de resultaten een tijd lang geheim. Ze be-
weerden dat de aanwezigheid van deze elementen in het water te wijten was 
aan natuurlijke verschijnselen, zoals de aanhoudende regenval in El Estor.
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6. De mijn hield er een gewelddadige relatie op na met de oorspronkelijke 
bewoners van El Estor, Maya Q’eqchi-gemeenschappen en de omliggende 
dorpen en gemeenten in Izabal en Alta Verapaz. Degenen die zich tegen de 
mijn verzetten werden afgeschilderd als indringers en misdadigers. Het bedrijf 
investeerde geld en middelen in spionage en controle, zoals  strategieën om 
dorpelingen op te lijsten in groepen op basis van hun standpunt tegenover 
de mijn en zelfs rechtszaken tegen hen te beginnen die door het Openbaar 
Ministerie in strafrechtelijke vervolging werden omgezet.

7. Het geweld van de mijn tegen de gemeenschappen is niet uniek voor 
Solway. In 2007, toen het Fénix-project eigendom was van het Canadese 
Hudbay Minerals, verkrachtte een groep door de mijn ingehuurde bewakers 
verschillende vrouwen in de gemeenschap ‘Lot 8’. Toen Solway de Fénix-
vergunning verwierf, ging ze onder andere over tot  gewelddadige uitzettin-
gen en de moord op een visser, uitgevoerd door de Nationale Civiele Politie 
tijdens een protest.
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8. In opdracht van de mijn vervolgde en intimideerde de Guatemalteekse 
staat nationale en buitenlandse journalisten. Zo werd een Q’eqchi’ journalist 
die door de mijn als tegenstander geprofileerd was, strafrechtelijk vervolgd 
door het Openbaar Ministerie. Bij een andere journalist viel in oktober de Na-
tionale Civiele Politie binnen tijdens de staat van beleg. Vervolging omvatte 
ook het fotograferen en filmen van opposanten en voor dit doel werd er zelfs 
een drone gebruikt.

9. Er is geen direct bewijs in het lek over steekpenningen aan president Ale-
jandro Giammattei door Solway. Er zijn wel aanwijzingen dat Solway nauwe 
zakenrelaties onderhoudt met Mayaniquel, het andere bedrijf in Russisch be-
zit dat actief is in El Estor. Volgens een onderzoek gelanceerd in 2021 door 
het Speciaal Openbaar Ministerie tegen straffeloosheid (FECI) betaalde het 
bewuste bedrijf in april van dat jaar een miljoen dollar smeergeld aan de pre-
sident in ruil voor het verkrijgen van een deel van de haven. De regering wees 
de vergunning af na het publieke schandaal over de vermeende omkoping 
van de president.
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10. De bij het onderzoek betrokken media hebben via ‘Forbidden Stories’ 
uitgebreide vragenlijsten gezonden aan Solway en de in het lek genoemde 
Guatemalteekse autoriteiten. De onderneming antwoordde via Pronico in 
Guatemala; in sommige gevallen werden de bevindingen ontkend en in an-
dere werden antwoorden ontweken. De meeste Guatemalteekse ambtenaren 
hebben niet geantwoord of hebben ontwijkend geantwoord.

Ontmoeting met Prensa Comunitaria

Tijdens mijn verblijf in Guatemala ontmoette ik Francisco Simón, een van 
de belangrijke inheemse journalisten die verbonden zijn aan Prensa Comu-
nitaria. Tussen pot en pint toonde ik hem een paar exemplaren  van ons 
tweemaandelijks infobulletin, legde hem meer in detail uit over de werking 
van de Steungroep Solidair met Guatemala, Guatebelga en de kleinere lokale 
uitingen van solidariteit met Guatemala in Vlaanderen. Hij was zichtbaar ver-
rast over zoveel belangstelling en generositeit rond zijn land. We maakten 
verder afspraken in verband met publicaties van hun berichtgeving en gebruik 
van hun foto’s.
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