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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
Aalst, 12 april 2022

Info Brief 246
◙ Europees Parlement vaardigt een resolutie uit rond Guatemala
Elke maand lanceert het Europees Parlement een paar resoluties naar aanleiding van
schendingen van mensenrechten, corruptie of wanbeheer waar ter wereld ook.
De laatste maanden zijn we getuigen van een versnelde achteruitgang van de
rechtsstaat in Guatemala, vooral van de machtsgreep door corrupte individuen op Justitie. Met
de 'Werkgroep Guatemala' van EU-LAT Netwerk trokken we aan de alarmbel. Met een
gedegen dossier trokken we naar het Europees Parlement. 'Solidair met Guatemala' schreef
zes Vlaamse Europarlementariërs aan. We mikten op de maand maart.
Het lukte niet. Andere cases gingen
voor. Ondertussen verslechtert de situatie in
Guatemala alsmaar. De lidorganisaties van
EU-LAT Netwerk
intensifieerden het
lobbywerk. Van mijn kant stuurde ik een
paar artikels, die ik publiceerde in Uitpers,
over de afzetting en verbanning van
integere rechters en magistraten
naar
enkele Vlaamse Europarlementariërs. En
jawel in april kwam de resolutie er.
Hieronder het laatste gedeelte, de aanbevelingen:
Het Europees Parlement:
1. is bezorgd over de achteruitgang van de rechtsstaat in Guatemala en over de gerechtelijke stappen
die het Hooggerechtshof en de procureur-generaal hebben ondernomen tegen onafhankelijke
rechters, advocaten en aanklagers die criminele organisaties onderzoeken of vervolgen die
banden hebben met hooggeplaatste overheidsfunctionarissen of bedrijfseigenaren;
2. veroordeelt de criminalisering en detentie, lasterlijke mediacampagnes, bedreigingen en intimidatie
waarvan justitiële actoren die betrokken zijn bij de vervolging van corruptiezaken en de
bestrijding van straffeloosheid, alsook mensenrechtenverdedigers en journalisten, het slachtoffer
zijn; dringt er bij de Guatemalaanse autoriteiten op aan een einde te maken aan deze acties en de
rechtsstaat en de volledige eerbiediging van de scheiding der machten te handhaven als
essentiële elementen in de strijd tegen straffeloosheid en corruptie;

3. verzoekt de Guatemalaanse autoriteiten onmiddellijk een grondig en onpartijdig onderzoek in te
stellen naar de bedreigingen, intimidatie en lasterlijke campagnes tegen gerechtsambtenaren en
actoren uit het maatschappelijk middenveld, teneinde de verantwoordelijken te identificeren en
hen voor bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige rechtbanken te brengen;
4. verzoekt de Guatemalaanse autoriteiten dringend de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid
en integriteit te verzekeren van rechters, openbare aanklagers, advocaten (met inbegrip van
voormalige CICIG-advocaten) en mensenrechtenverdedigers, ook degenen die
gevangengehouden worden, en om hun recht op een eerlijk proces te waarborgen; roept de
autoriteiten op ervoor te zorgen dat degenen die uit angst voor hun veiligheid gedwongen
werden het land te verlaten, veilig kunnen terugkeren;
5. herinnert eraan dat versterkte en doeltreffende dialoogkanalen in het kader van de Guatemalaanse
instellingen onontbeerlijk zijn om de democratische waarden, de rechtsstaat en de eerbiediging
van de mensenrechten te bevorderen;
6. bevestigt nogmaals dat de procedure voor de selectie en benoeming van rechters transparant en
participatief moet zijn en dat
kandidaten moeten worden
gekozen op grond van hun
verdiensten en bewezen staat
van dienst op het gebied van de
eerbiediging van de mensenrechten, in overeenstemming
met de internationale normen
en
de
grondwet
van
Guatemala;
verzoekt
de
Guatemalteekse autoriteiten in
dit verband de eerlijke
verkiezing van rechters te
waarborgen, met name wat
betreft de verkiezing van de
procureur-generaal
en
de
ombudsman voor de mensenrechten;
(Ook rechter Pablo Xitumul ontslagen - foto RICIG)
7. benadrukt dat de vaststelling van restrictieve wetgeving zoals de ngo-wet kan bijdragen tot de
ontmanteling van het systeem voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers en de
straffeloosheid kan versterken; dringt erop aan dat deze wetten worden ingetrokken;
8. dringt er bij de regering van Guatemala op aan de nodige maatregelen te nemen om de wetgeving en
het beleid ter bescherming van verdedigers van de mensenrechten, met inbegrip van
milieuactivisten en journalisten, te versterken en een overheidsbeleid voor de bescherming van
mensenrechtenverdedigers te ontwikkelen in overeenstemming met een arrest van het InterAmerikaans Hof voor de mensenrechten van 2014 en de toezegging die Guatemala zelf in 2018
voor de Raad van de Mensenrechten van de VN heeft gedaan; beveelt de regering van
Guatemala aan de Overeenkomst van Escazú1 te ratificeren;
9. is ingenomen met de oprichting door de Guatemalteekse autoriteiten van de presidentiële commissie
tegen corruptie en de presidentiële commissie voor vrede en mensenrechten, als kernpijlers van
het nationale plan voor innovatie en ontwikkeling van de regering, en met het oog op de
tenuitvoerlegging van beleid ter bevordering van transparantie, corruptiebestrijding en de
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In maart 2018 stemden regeringen in Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied in met het eerste
bindende verdrag om de rechten van individuen en groepen in relatie tot toegang tot informatie,
participatie en justitie in milieukwesties te beschermen.(red.)

bestrijding van straffeloosheid; dringt er bij deze commissies op aan concrete resultaten voor te
leggen;
10. moedigt de regering van Guatemala aan verder samen te werken met alle regionale en VNmensenrechtenmechanismen om vooruitgang te boeken bij de bevordering en bescherming van
de mensenrechten in het land; beveelt aan dat de regering van Guatemala het mandaat van het
OHCHR2 in Guatemala voor een redelijke periode verlengt;
11. is ingenomen met de stappen die de ambassades van de EU-lidstaten en de delegatie van de EU in
Guatemala hebben genomen met betrekking tot beschermingsmaatregelen voor
mensenrechtenverdedigers; dringt bij de Commissie aan op een aanzienlijke uitbreiding en
actievere toepassing van beschermingsmaatregelen, met inbegrip van een ruimere waarneming
van hoorzittingen met aangeklaagde mensenrechtenverdedigers, met name milieuactivisten en
vrouwelijke mensenrechtenverdedigers, onder meer door haar steun aan onafhankelijke
maatschappelijke organisaties te vergroten;
12. verzoekt de EU en haar lidstaten gebruik te maken van de mechanismen die zijn vastgelegd in de
associatieovereen
komsten
en
overeenkomsten
inzake politieke
dialoog en samenwerking om Guatemala sterk aan
te moedigen een
ambitieuze
mensenrechtenagenda uit te
voeren en straffeloosheid te bestrijden, teneinde de
mensenrechtensituatie in het land
te verbeteren;
(foto: Actualidad GT)
13. verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese
Dienst voor extern optreden, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten,
de regeringen en parlement van de lidstaten, de Organisatie van Amerikaanse Staten, de EuroLatijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering, alsook de president, de regering en het
parlement van de Republiek Guatemala, het Secretariaat-generaal van het Centraal-Amerikaans
Integratiesysteem en het Midden-Amerikaans Parlement.

Guido De Schrijver
Steungroep 'Solidair met Guatemala'
Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités
(In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy van 25 mei 2018: indien u deze INFO BIEF niet verder wenst te
ontvangen, stuur dan een e-mail naar guidods@skynet.be)
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Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (red.)

