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      "Waanzin is hetzelfde doen 

             en nog eens en nog eens 

                  en andere resultaten verwachten" 

              Albert Einstein 

         

          Aalst, 10 mei 2022 

Info Brief 250   
 

 President Alejandro Giammattei ondervroeg María Consuelo Porras Argueta in het 

kader van de benoeming van de nieuwe procureur-generaal van het Openbaar Ministerie 

(2022-2026). 

 Hij liet wel na haar te ondervragen over de beschuldigingen die zij gedurende haar 

mandaat aan het hoofd van het Openbaar Ministerie opgestapeld kreeg. Onder meer het 

plagiaat van haar beroepsscriptie en het feit dat de Verenigde Staten haar op de lijst zette van 

corrupte beleidsmensen aan wie een visum geweigerd wordt. Desondanks hield ze zonder 

verpinken vol dat haar werk door verschillende Amerikaanse agentschappen erkend is. 

 
 Zij is de derde van zes kandidaten 

die door Giammattei werden 

geïnterviewd. Aanvankelijk liet de 

commissie voor opname van kandidaten  

haar van de lijst schrappen wegens de 

tegen haar ingebrachte beschuldigingen. 

Maar een voorlopig bevel uitgevaardigd 

door het Grondwettelijk Hof verplichtte 

de commissie om alle kandidaten die bij 

de beoordeling hoge punten behaalden, 

in de lijst op te nemen. Porras behaalde 

het hoogste cijfer van alle kandidaten, 

met 90 punten. 
(foto: Resumen Latinoamericano) 

 Zij wordt ervan beschuldigd te hebben bijgedragen tot de ontmanteling van de 

grondwettelijkheid, met name van de onderzoeksorganen. Die voormalige uitgevoerde 

onderzoeken maakten het mogelijk dat politieke figuren en de economisch-militaire 

machtigen, die ongestraft en vrij rondliepen, uiteindelijk in de gevangenis terecht kwamen.  

 Tijdens haar ambtstermijn als procureur-generaal, die in mei afloopt, heeft zij de 

vervolging mogelijk gemaakt van rechters, openbare aanklagers en advocaten die steun 

verleenden aan de onderzoeken van de thans ter ziele gegane Internationale Commissie tegen 

Straffeloosheid in Guatemala (CICIG) en het Kantoor van de Speciale Aanklager tegen 

Straffeloosheid (FECI). 

mailto:gduidods@skynet.be


(foto:Noticias de Guatempala para el 

mundo) 

 Porras ontsloeg ook 

openbare aanklagers, die 

jarenlang onderzoek deden naar 

grote corruptiezaken in 

regeringskringen waarbij ze 

raakten aan de economische 

belangen van bedrijven.  

In een recente analyse 

verklaarde het Washington 

Office on Latin America 

(WOLA) dat ten minste 15 

hooggeplaatste rechters of 

openbare aanklagers het land in minder dan een jaar tijd hebben verlaten. 

 Intussen werden op 22 maart 24 ambtenaren van justitie gedwongen in 

ballingschap te gaan om hun leven te beschermen. 

 Voor Alejandro Rodríguez, adviseur bij het Vergelijkend Instituut voor 

Strafrechtelijke Wetenschappen van Guatemala, is de schade die aan het Openbaar 

Ministerie is toegebracht onder leiding van Porras onherstelbaar. Daarom is het een echte 

schande dat de Commissie de vernietiging van de grondwettelijkheid van het Openbaar 

Ministerie en de manipulatie van gerechtszaken goedkeurt. 'Dit proces als een farce.' 

 

◙ Europese Unie blijft bezorgd over de situatie in Guatemala 

 

 Het proces van de verkiezing van de procureur-generaal heeft nationale en 

internationale aandacht gekregen. Vorige week verwezen vier leden van het Europees 

Parlement in een brief aan de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell Fontelles, naar het verkiezingsproces. 

 Zij verzochten hem een openbare verklaring af te leggen om te herhalen dat de 

onafhankelijkheid van een onafhankelijke rechterlijke macht, met een onpartijdige 

procureur-generaal, die vrij is van twijfels over zijn of haar integriteit, voor de Europese 

Unie van cruciaal belang is om de 

politieke en handelsbetrekkingen 

verder uit te bouwen en de 

samenwerking te versterken. 
(foto:twitter) 

 Josep Borrell, de hoge 

vertegenwoordiger van de Europese 

Unie voor Buitenlandse Zaken en 

Veiligheidsbeleid ontmoette Mario 

Búcaro, minister van Buitenlandse 

Zaken van Guatemala. In naam van 

de Europese Unie drukte Borrell zijn 

bezorgdheid uit over de situatie van de rechtstaat en het belang van de gerechtelijke 

onafhankelijkheid.   
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