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      "Waanzin is hetzelfde doen 

             en nog eens en nog eens 

                  en andere resultaten verwachten" 
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◙ Het Boerencomité voor Ontwikkeling (CODECA) protesteert 

 Op 25 en 26 april 

gingen ze te keer tegen de 

hoge kosten van de 

basisbehoeften en het 

verkiezingsproces van 

onder meer de procureur-

generaal Consuelo Porras. 

Bovendien riepen ze op tot 

het aftreden van president 

Alejandro Giammattei. De 

Plurinationale Staking 

blokkeerde 15 vitale 

punten op de autowegen. 

Ze eisten ook een 

toezegging om de levensomstandigheden van de brede verarmde meerderheid te verbeteren.  

 Bedrijfsleiders, die weinig of geen belastingen  betalen,  veroordeelden de 

manifestaties en eisten een onderzoek naar de financiën van CODECA.  

◙ Bisschop Juan Gerardi herdacht 

 

 Op 26 april werd een mars 

gehouden om bisschop Juan José 

Gerardi Conedera te herdenken die 24 

jaar geleden gewelddadig om het leven 

kwam.                   
        (foto:emisorasunidas) 
 Met spandoeken 'Guatemala: 

nooit meer' en foto's van de bisschop 

vertrok de mars vanuit het San 

Sebastián Plein (tegenover de 

parochiekerk waar hij vermoord werd) 

en eindigde bij de kathedraal. Uren 
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nadat hij een rapport had gepresenteerd waarin de wreedheden aan de kaak werden gesteld die 

in Guatemala tijdens het intern gewapend conflict waren begaan, werd hij op 26 april 1998 

door leden van het leger op brute wijze vermoord. Hij wordt beschouwd als de bisschop die 

de boodschap verkondigde van het zaaien van waarheid en gerechtigheid om verzoening te 

oogsten.   

 Kardinaal Álvaro Ramazzini nam deel aan de activiteiten en benadrukte dat de 

armoede in het land is toegenomen.      
                                                            

'De structurele problemen van het land die aan de grondslag liggen van deze armoede 

zijn niet bij de wortel aangepakt,' voegde hij toe aan zijn betoog. 

 

 

◙ Grondwettelijk Hof schort opnieuw activiteiten van de nikkelmijn op 

 

Het Grondwettelijk Hof herhaalde wat het in 2020 al had bepaald, namelijk dat de 

mijnbouwoperatie van de Guatemalteekse Nikkelmaatschappij in El Estor, Izabal, 

illegaal is. Het blijft illegaal ondanks het feit dat het Ministerie van Energie en Mijnen 

eind vorig jaar een volksraadpleging aanvaardde die plaatsvond onder de staat van 

beleg, opgelegd door de regering van Alejandro Giammattei. 

 

 

 Het Grondwettelijk 

Hof oordeelde dat het 

Hooggerechtshof niet had 

gereageerd op het verzoek 

van de autoriteiten van 

verschillende gemeen- 

schappen en vissers van El 

Estor om de exploitatie van 

de mijn te schorsen, omdat 

het geen voorafgaand 

overleg met de betrokkenen 

had gepleegd, zoals vereist 

door Conventie 169 van de 

Internationale Arbeids- 

organisatie (IAO) en zoals 

door het Grondwettelijk 

Hof zelf was bevolen. 
   

               (foto: Prensa Comunitaria)  

 Concreet betekent dit 'dat de raadpleging van de inheemse bevolkingsgroepen 

uitgevoerd door  Ministerie van Energie en Mijnen op onwettige wijze plaatsvond. Daarop 

stapten de advocaten van de gemeenschappen naar het Hooggerechtshof  om te wijzen op alle 

onregelmatigheden die door het Ministerie van Energie en Mijnen werden begaan. Maar het 

Hooggerechtshof besloot toen alle ingediende vorderingen te negeren", verklaarde Rafael 

Maldonado, een van de advocaten. 
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