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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
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◙ De lijst van de Aasgier
Op 11 mei hield president Alejandro Giammattei een toespraak op een openbare
bijeenkomst van de burgemeesters die samen de Nationale Vereniging van Gemeenten
(Anam) vormen. In zijn boodschap dreef Giammattei de spot met de 'Lijst Engels,' die de
namen bevat van politieke actoren die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en aan wie
vervolgens de Verenigde Staten hun visumrechten ontzegden. Onder meer Consuelo Porras,
de Procureur-Generaal staat op die lijst. De president daagde de Amerikaanse autoriteiten uit
door te zeggen dat hij een belangrijkere lijst gaat opstellen, genaamd 'El Zopilote' (de
Aasgier.)
Met die nabootsing van de 'Lijst Engels' wil de president
'recht zoeken' tegen de 'vijanden van Guatemala.' Voorlopig
zouden namen van gerechtelijke ambtenaren, advocaten en
militanten van instellingen die de strijd tegen de corruptie
aanpakten, zoals de ter ziele gegane Internationale Commissie
tegen Straffeloosheid in Guatemala (CICIG) en het Speciaal
Parket tegen Straffeloosheid (FECI), op de lijst voorkomen.
Met deze boodschap lijkt Guatemala in een situatie te
verzeilen, vergelijkbaar met een scène uit een literair werk.
Specifiek verwijst advocaat en politiek analist Oswaldo
Samayoa in een gesprek met Prensa Comunitaria naar de
roman 'Torotumbo,' geschreven door de Guatemalteekse
Nobelprijswinnaar voor literatuur, Miguel Ángel Asturias.
In die allegorie vertelt de auteur het verhaal van
reactionaire groepen die lijsten samenstelden van tegenstanders
die zij als communisten identificeerden en deze overhandigden
aan de autoriteiten, waarna de overheid hen liet verdwijnen. Het
werk is geïnspireerd op ware gebeurtenissen.
In de tijd dat Miguel Angel Asturias het verhaal schreef, begon de wreedste vervolging
van andersdenkenden en van verzetsgroepen. Paramilitaire benden, zoals de toenmalige
'Rechtvaardige Aasgier,' 'Rechtvaardige Jaguar' of 'de Witte Hand' stelden lijsten op van hun
vijanden die vervolgens vermoord werden of verdwenen.

'Zodoende is de recente aankondiging van de "Aasgier-lijst" en de manier waarop de
huidige politieke macht lijsten van zijn "vijanden" opstelt, een oude praktijk die ook in de
literatuur van Miguel Angel Asturias tot uiting komt, aldus Samayoa.
'Dit wil zeggen dat deze praktijk typerend is voor dictatoriale regimes,' (zoals de
regeringen van Manuel Estrada Cabrera en Jorge Ubico,) aldus de expert. En deze praktijken
vloeien voort uit 'de idee dat de staat moet verdedigd worden tegen elke mogelijke

dreiging die tot destabilisering kan leiden', besloot hij.
◙ Civiele maatschappij voor Wetgeving Bedrijven en Mensenrechten
Op 11 mei stuurden meer dan 220 NGO's en Comités op internationaal vlak een
brief naar de Europese Unie om de stappen die aldaar gezet worden in verband met het
ontwerpen van een wetgeving rond Bedrijven en Mensenrechten, te ondersteunen.

Steungroep Solidair met Guatemala en het Europees Netwerk van
Oscar Romero Comités ondertekenden. Hieronder een fragment:
'Wij, de ondergetekende
maatschappelijke
organisaties en vakbonden,
verwelkomen het voorstel
tot wetgeving van de
Europese Commissie voor
een richtlijn betreffende
Gepaste Zorgvuldigheid
van Bedrijven op het vlak
van Duurzaamheid. Wij
zijn van mening dat dit
een essentiële en langverwachte stap is in de richting van verantwoording, aansprakelijkheid
van bedrijven en toegang tot justitie.
Maar er moet nu dringend iets gedaan worden aan belangrijke tekortkomingen die
dreigen te verhinderen dat de richtlijn het positieve effect sorteert dat mensen, planeet en
klimaat dringend nodig hebben, en dat burgers van de Europese Unie, werknemers en
gemeenschappen die te lijden hebben onder misbruik door bedrijven wereldwijd luid en
duidelijk hebben opgeëist.
Daarom doen wij een beroep op het Europees Parlement en de lidstaten van de
Europese Unie om het voorstel te verbeteren waar het tekortschiet, op een genderbewuste
manier, en voort te bouwen op de belangrijkste positieve elementen. Dit is nodig om ervoor te
zorgen dat de wet effectief verhindert dat bedrijven schade berokkenen aan mensenrechten,
het milieu en het klimaat, en om ervoor te zorgen dat slachtoffers van misbruik door
ondernemingen toegang verkrijgen tot effectieve rechtsmiddelen.
Wij hebben hieronder onze collectieve standpunten uiteengezet over hoe deze
verbeteringen te bereiken…'
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