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◙ We zijn geschokt 

 

 Wat we stilaan begonnen  te vrezen en niet wilden geloven dat het kon gebeuren, is nu 

toch gebeurd.  

 De Guatemalteekse president Alejandro Giammattei (zijn Italiaanse familienaam 

en Italiaans paspoort liegen er niet om)  heeft Consuelo Porras herkozen als procureur-

generaal voor nog eens vier jaar, ondanks alle beschuldigingen van corruptie en het 

gebruik van het Openbaar Ministerie als politiek wapen. 

 

 

 In haar bijna 14 minuten durende toespraak 

zei Consuelo Porras dat zij na vier jaar het 

Openbaar Ministerie gevestigd heeft als een 'bij 

uitstek technische en juridische instelling, zonder 

enige politieke vooringenomenheid of ideologie' 

en dat de instelling van een versterkt Openbaar 

Ministerie 'ons in staat heeft gesteld volledig 

autonoom en onpartijdig op te treden, zonder 

compromissen van welke aard dan ook.' 

    (foto: Soy502) 

 

◙ Hulpgeroep richting Europese Unie 

 Terwijl dit voor velen tragisch circus zich afspeelde in het kantoor van het Openbaar 

Ministerie  stuurde de Ombudsman voor de Mensenrechten Jordán Rodas, een smeekbede 

om hulp naar Brussel. 

 'We staan met onze rug tegen de muur,' zei hij digitaal op 16 mei voor de 

Subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement. In juli 2021 had hij Juan 

Francisco Sandoval, de veelgeprezen jurist van het Kantoor voor de Speciale Aanklager tegen 

de Straffeloosheid, die uit zijn ambt werd gezet en in ballingschap ging in Washington, nog 

naar de grens begeleid. 
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'Ik eindig mijn mandaat op 20 augustus na vijf jaar werk onder belegering, achttien 

vooronderzoeken, zes verzoeken tot mijn verwijdering en bezuinigingen op de begroting. 

Ik moet verschillende scenario's overwegen tegen dat mijn termijn afloopt, zei hij, 

waarbij hij pleitte voor Europese solidariteit en steun. 'Washington loopt vol met 

Guatemalteken,' voegde hij eraan toe. 

 

◙ Wat kan de Europese Unie doen? 

 

 Volgens Jordán Rodas moet de Europese Unie overgaan tot economische sancties 

tegen het Coördinatiecomité van Landbouw-, Handels-, Industriële en Financiële 

Verenigingen (CACIF), aangezien deze bedrijfsverenigingen de zuurstof zijn van de politieke 

elite. 

 Niet zo eenvoudig!  

Sinds 2013 ondertekende 

Guatemala, samen met 

andere landen in de regio, 

een associatieovereen- 

komst met de Europese 

Unie. Deze overeenkomst 

behelst drie pijlers: 

Handel,  Politieke Dialoog 

en Samen-werking. Maar 

ondertussen is alleen de 

pijler Handel van kracht! 

(foto: Plaza Pública)  

 In dit kader is, volgens het in maart 2022 uitgebrachte evaluatieverslag over de 

uitvoering van de overeenkomst, de Guatemalteekse export naar de EU in absolute termen 

verdubbeld en in relatieve termen met 74 procent gestegen. Plantaardige oliën (zoals 

palmolie,) bananen en vruchten, suiker, rum en sterke dranken zijn de voornaamste 

exportproducten.  

◙ Hoe reageert de Europese Unie? 

 

 Tilly Metz, de Luxemburgse Groene in het Europees Parlement  is voor ons geen 

onbekende. Ze is voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de 

betrekkingen met de landen van Centraal-Amerika. 

 'We zouden enige invloed kunnen uitoefenen als we bedrijven verantwoordelijk stellen voor 

de manier waarop ze mensen behandelen, voor uitzettingen uit hun gebieden, voor 

ondervoeding, voor aanvallen op steeds meer bedreigde inheemse bevolkingsgroepen,' 

verklaarde ze.  

  

 Deze situatie werd in april 2022 aan de orde gesteld in een resolutie van het 

Europees Parlement. Die resolutie kwam ondermeer door de gezamenlijke inspanningen 



van de lidorganisaties van EU-LAT Network, waaronder 'Solidair met Guatemala' en 

het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités, tot stand.  

 

 Daarin werd Guatemala opgeroepen actie te ondernemen. In die resolutie wordt 

benadrukt dat de Europese Unie een van de belangrijkste samenwerkingspartners van 

Guatemala blijft, met 152 miljoen euro die tussen 2014 en 2020 aan het land werden 

toegewezen voor voedselzekerheid, vrede, veiligheid en de bestrijding van corruptie. 

Maar wat blijkt? 

In 2021 waren er - volgens een verslag van de Verenigde Naties - 103 aanvallen tegen 

verdedigers van de mensenrechten en het grondgebied, 6 moorden en 33 aanvallen op 

journalisten. 

 

'Degenen die de strijd tegen de straffeloosheid leiden, worden bedreigd, en daarom moeten ze 

vluchten,' zegt Tilly Metz.  

 

 Zowel zij zelf als de ombudsman Jordán Rodas juichen het echter toe dat het Europees 

Parlement en de Europese diplomatieke kringen zich bezighouden met de situatie in 

Guatemala. 

 

Is dat genoeg?  

 'Nee, de Europese Unie  

zou druk kunnen uitoefenen op 

haar bedrijven, zij zijn erbij 

betrokken,' zegt Tilly Metz. 'En 

ik vrees dat met de herbenoeming 

van procureur-generaal Consuelo 

Porras de strijd tegen corruptie en 

straffeloosheid moeilijker zal 

worden,' besluit ze.   

 Bovendien voorspelt ze 

dat Jordán Rodas zich zal 

voegen op de lijst van juristen die 

Guatemala verlaten om zich in 

veiligheid te stellen. (foto:Nómada)        

    

◙ Hooguit verbale reacties van Buitenlandse Zaken van de Unie 

 

 De woordvoerder van de de Europese Dienst voor Extern Optreden (EEAS) liet 

van zich horen: 

 

 'Het besluit van president Giammattei om de huidige procureur-generaal Consuelo 

Porras te herbenoemen, doet vragen rijzen over de inzet van de Guatemalteekse autoriteiten 

om de corruptie aan te pakken en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te 

waarborgen.  Onder toezicht van deze procureur-generaal ondernam het Openbaar Ministerie 

gerechtelijke stappen tegen verscheidene onafhankelijke rechters, advocaten en openbare 

aanklagers die betrokken waren bij het onderzoek naar corruptiezaken op hoog niveau.  Dit 



leidde tot hun arrestaties en het verlies van hun gerechtelijke onschendbaarheid.  Het maakt 

deel uit van een breder patroon van intimidatie en pesterijen dat ertoe heeft geleid dat meer 

dan 20 justitieambtenaren het land 

hebben verlaten.   

(foto:EURACTIV)   

   

 De rechtsstaat en sterke 

onafhankelijke instellingen zijn 

essentieel voor het succes, de 

inclusiviteit en de duurzaamheid van 

de sociale en economische 

ontwikkeling van Guatemala. De rol 

van de procureur-generaal is van 

cruciaal belang, ook voor het leiden van de strijd tegen corruptie en straffeloosheid. Het is van 

essentieel belang dat deze functie wordt uitgeoefend met integriteit, onpartijdigheid en met 

volledige eerbiediging van de grondwettelijke orde, en dat acties die de onafhankelijkheid van 

het gerecht aantasten, worden vermeden.'  
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