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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
Aalst,4 juni 2022
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◙ Jorge Santos in Brussel
Jorge Santos, coördinator van de Eenheid voor de Bescherming van Verdedigers
van de Mensenrechten (UDEFEGUA) was enkele dagen in Brussel. Hij ging over de vloer
van de Europese Commissie en het Parlement, Europese Dienst Buitenlandse Zaken (EEAS),
de Europese Subcommissie Mensenrechten, de sociaaldemocraten en de Groenen en tenslotte
Buitenlandse Zaken - België.
We ontmoetten hem op het kantoor van EU-LAT
Netwerk (site: 11.11.11-Nationaal).
Met vier zaten we life samen met hem aan tafel.
Twaalf andere vertegenwoordigers van lidorganisaties
van EU-LAT volgden digitaal.
Zoals verwacht hing hij ons een somber beeld op
van de huidige toestand in het land. Vanaf 2019 begon
een terugval van de rechtstaat door een voortschrijdend
machtsmisbruik vanuit illegale politieke en economische
netwerken. In 2022 is dat proces geconsolideerd. Eerst
slaagden ze erin de staatsinstellingen te gijzelen, behalve
(tot nog toe) de Ombudsman voor de Mensenrechten.
Maar in augustus dit jaar eindigt het mandaat van de
huidige voorzitter Jordán Rodas. En nu al worden de
messen geslepen voor een opvolger. De intelligente en
perverse voorzitter van de presidentiële Commissie voor
de Mensenrechten Antonio Arenales Forno heeft ervoor
gezorgd dat onder de 19 kandidaten er 13 handlangers
van hem bijzijn. De volgende stap is de drie machten van
de staat op een lijn te krijgen, wat grotendeels al gelukt
is. Ondertussen zijn de vredesakkoorden dood en begraven.
Stortregens, aardverschuivingen, overstromingen, vernielde infrastructuur, covidvaccinatie campagne, … deze regering is onbekwaam om hieraan het hoofd te bieden.
Inmiddels zien we dat meer en meer sectoren van de maatschappij ingevuld worden
door militairen, tot en met functionarissen van ministeries. Op ethisch gebied conservatisme.
De evangelische pinksterbewegingen oefenen druk uit op de regering. Geweld en afpersing
zijn in opmars. Regeren op basis van repressie: In 2020 werd 11 keren de noodtoestand
uitgeroepen, waarvan eenmaal met reden, namelijk om de covid-pandemie te bestrijden.

De NGO's worden als een potentieel gevaar beschouwd en van dichtbij gecontroleerd.
Ze moeten een lijvig dossier invullen om erkend te blijven. 14% slaagde erin. Niet alleen
vanwege technische problemen, maar ook uit veiligheidsredenen kwam 86% niet over de
brug.
De nabije toekomst ziet er bovendien niet zo rooskleurig uit. Veel zal afhangen van
hoe de verkiezingen eind volgend jaar zullen plaatsgrijpen.
Solidariteit en lobbywerking
Aanklachten over schendingen van mensenrechten en straffeloosheid blijven belangrijk.
Ook onderzoekswerk, zoals in maart dit jaar,
waarbij een onderzoek door media uit 15 landen
gepubliceerd werd. Kwaadwillige manoeuvres van
Solway Investment Group in El Estor werden aan het
licht gebracht. Het bedrijf en de regering verwierpen de
aantijgingen.
De bedrijven zijn de motor, de geldschieters van
de straffeloosheid. Nagaan of actie kan gevoerd worden
tegen producten van bepaalde bedrijven. Op de vraag of
we dan niet riskeren om de reeds verarmde bevolking
nog meer te treffen, antwoordde Jorge dat de mensen
sowieso door de heersende situatie getroffen wordt, ook
zonder sancties. In die zin kan het misschien beter zijn zich te richten tegen de belangen van
politici en regeringsfunctionarissen. Het zou hoe dan ook goed zijn dat we vanuit Guatemala
de bekrachtiging zouden verkrijgen voor sancties die we hier promoten, antwoordden we.
Maar we mogen
ons geen illusies maken,
vervolgde Jorge. De
capaciteit
van
de
regering en de heersende
klasse om zich internationaal te isoleren is
groot. De machtigen
malen niet zo erg om
sancties.
Toch
niet
vanuit
Europa.
De
handelsbetrekkingen met
het
buitenland
zijn
hoofdzakelijk gericht op
de VS.
'Hopelijk hebben mijn
contacten
met
de
Europese Unie en België als resultaat dat de ogen gericht blijven op Guatemala,' besloot
Jorge.
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