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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
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◙ Brusselse raadkamer beveelt de aanhouding van hoge regeringsleiders van Guatemala
van de jaren '80
Luc Walleyn, een van de advocaten van de getroffen Belgische families,
gecoördineerd in de vzw Guatebelga, deelde het volgende mee:
De (Belgische, red) Raadkamer heeft op 14 juni 2022 volledig conform de
eindvordering gevonnist. Dit wil concreet zeggen :
1. de tenlasteleggingen inzake misdaden tegen de mensheid (zowel volgens het Belgische
strafwetboek als volgens het internationaal gewoonterecht) zijn voldoende gegrond voor een
verwijzing naar het Hof van Assisen voor wat betreft de moord op Walter Voordeckers, de
moord op Ward Capiau, de gevangenneming en de marteling van Paul Schildermans, de
gedwongen verdwijning van en de moord op Serge Berten,
van de volgende beschuldigden:
- Angel Anibal GUEVARA RODRIGUEZ
- Donaldo ALVAREZ RUIZ
- Pedro GARCIA ARREDONDO
- Manuel Benedicto LUCAS GARCIA
- Manuel Antonio CALLEJAS Y CALLEJAS
en het dossier dient terug aan het federaal parket te worden overgemaakt
voor verdere inbeschuldigingstelling.
2. er is een beschikking tot gevangenneming uitgevaardigd tegen de vijf hogergenoemde
personen, wegens de bedoelde misdaden tegen de mensheid.
3. voor de drie verdachten die intussen overleden zijn, werd vastgesteld dat de strafvordering
vervallen is
4. de misdaden tegen de mensheid, gepleegd tegen Guatemalteekse slachtoffers, zijn niet
weerhouden onder de Belgische wet.

◙ Brief aan de Raad voor de Mensenrechten van de VN omtrent Guatemala
Ter gelegenheid van de 50ste Sessie van de Raad voor Mensenrechten van de
VN lanceerden Franciscans International, Dominicans for Justice and Peace,
Protection International Mesoamérica en andere organisaties een brief gericht tot de
Raad in verband met de situatie in Guatemala.
We ondertekenden de brief voor Steungroep Solidair met Guatemala en
Europees Netwerk Oscar Romero Comités (SICSAL-Europa). (Hier volgt de brief):
Mr. de President,
Wij zijn dankbaar voor het verslag van de rapporteur over de bescherming van
advocaten tegen ongeoorloofde inmenging in de uitoefening van hun beroep. Wij zijn ook
dankbaar dat het de aandacht heeft gevestigd op de situatie in Guatemala, met name op de
aanvallen die advocaten te verduren kregen omdat zij gevallen van corruptie en misbruik door
de overheid aan de kaak stelden en de mensenrechten verdedigden en beschermden.
Wij zijn bezorgd over de verslechtering van de instellingen en de rechtsstaat in
Guatemala, een situatie die ook is ingekaderd in een context waarin het in het gerechtelijk
apparaat aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid ontbreekt, waarin een abnormale
verkiezing
de
herbenoeming
mogelijk
maakte
van
een
procureur-generaal,
wiens
geschiktheid zowel nationaal als
internationaal in twijfel werd
getrokken,
en
waarin
de
instrumentalisering
van
het
staatsapparaat heeft gediend voor
criminalisering en vervolging van
gerechtelijke functionarissen en
verdedigers
van
de
mensenrechten. Deze gevallen zijn
de laatste jaren toegenomen. Tot
op heden zijn 24 Guatemalteekse
ambtenaren van justitie in
ballingschap en worden zij nog
voortdurend lastiggevallen.
(Commissie stemt voor magistraten- foto: Nómada)

De Raad moet van Guatemala eisen dat het de gerechtelijke acties tegen rechters,
advocaten, onafhankelijke aanklagers en verdedigers van mensenrechten stopzet; dat het de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van zijn gerechtelijke instanties waarborgt en de eerlijke
rechtsgang eerbiedigt, met name in gevallen van criminalisering van verdedigers, advocaten
en gerechtelijke functionarissen.
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