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      "Waanzin is hetzelfde doen 

             en nog eens en nog eens 

                  en andere resultaten verwachten" 

              Albert Einstein 
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◙ Guatemala in het verdomhoekje gezet 

 

 De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten  (IACHR) heeft 

Guatemala opgenomen in hoofdstuk IV.b, omdat structurele uitdagingen werden 

vastgesteld die 'diepgaande en ernstige' gevolgen hebben voor het genieten van de 

mensenrechten. 

 

De IACHR stelde vast dat in 2021, tijdens de 

regering van president Alejandro Giammattei, 

'systematische acties en inmenging' van 

onregelmatig- heden bij de verkiezing van 

rechters voor het Grondwettelijk Hof (CC), 

voor de periode 2021-2026, nog verergerden.  

(foto: openDemocracy) 

 

 Een van de conclusies van de IACHR 

was dat de Staat Guatemala, bij gebrek aan 

duidelijke intentie, stelselmatig zijn 

verplichtingen tot bestrijding van 

straffeloosheid niet is nagekomen. 

 

(foto: fgtoriello)  

De IACHR voegt ook de analyse van de 

Speciale Rapporteur voor de Vrijheid van 

Meningsuiting toe en zegt dat het scenario 

waarin journalisten hun werk verrichten, 

ernstig is. Ook wordt melding gemaakt 

van gerechtelijke vervolging en 

dreiging met gerechtelijk onderzoek  

tegen journalisten. 

 Het verslag van de IACHR wordt afgesloten met een reeks aanbevelingen 

aan de staat Guatemala, waaronder: bestrijding van corruptie, waarborg  van de 

onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de onafhankelijkheid van de 

functionarissen van justitiea; versterking van de mechanismen voor de bescherming 

mailto:gduidods@skynet.be


van journalisten, terbeschikkingstelling van voldoende personele en financiële 

middelen aan de Ombudsman voor de Mensenrechten, versterking van de 

vredesinstellingen en de spoedige uitvoering van een beleid ter bescherming van 

mensenrechtenverdedigers. 

 

◙ María Magdalena Cuc Choc, een van de velen. 

 
 Ik ontmoette haar in de 

kleine aldea La Unión van de 

gemeente El Estor in 2009.  
 Dat gebeurde ter gelegen- 

heid van een inspectiereis geor- 

ganiseerd door FIAN Inter- 

national en het toenmalige CIFCA 

(= vandaag EU-LAT Network). 

Toen reeds trok ze van leer tegen 

de lokale grootgrondbezitters die 

terreinen inpalmden om suikerriet 

en palmoliebomen te planten.  

Vandaag komen we haar opnieuw 

tegen langs urgente nieuws- 

berichtgeving van Prensa Comunitaria.   

 

Het Pact van de Corrupten reageert en vaardigde een arrestatiebevel tegen haar uit. 

   

 Sinds 2018 leeft ze in een 

situatie van criminalisering sinds zij in 

verband werd gebracht met een 

strafproces waarin zij werd 

beschuldigd van de misdrijven van 

'verergerde usurpatie, bedreiging en 

onwettige weerhouding.' Wacht eens! 

Was dat niet dezelfde beschuldiging 

die Bernardo Caal Xol aangewreven 

werd? 
     
         (foto: Prensa Comunitaria) 

 Sedert die datum is haar een maatregel opgelegd waardoor zij het departement Izabal 

niet kan verlaten. Haar blik is verloren en haar glimlach vervaagt als ze erover praat. 

 Sinds ze onder huisarrest geplaatst werd, krijgt zij ook te maken met vervolging en 

intimidatie. Zij zegt dat zij vaak ziet dat luxe voertuigen haar volgen of controleren of zij thuis 

is of niet.  

 

'Wij, Maya  Q'eqchi' zien vanuit onze duizendjarige cultuur dat het noodzakelijk is - 

zoals zovele grootmoeders en grootvaders het zeggen - om het land en het recht op 

grondgebied te verdedigen, als onderdeel van een grote voorouderlijke wijsheid, die 

voortkomt uit het bloed en uit het denken, zoals wanneer een moeder zich vanuit de 

navelstreng en vanuit de baarmoeder verbindt met haar kinderen.' 
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