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◙ Laatste restanten van het rechtssysteem moeten op de schop   

 Het Hoog Gerechtshof in Guatemala pakt nu ook rechter Miguel Ángel Gálvez aan. 

 Waarom wordt rechter Miguel 

Ángel Gálvez aangeklaagd? Journalist 

Juan Calles legt uit. 

 Evenals andere rechters die 

eerder beschuldigd en strafrechtelijk 

vervolgd werden, behandelde rechter 

Miguel Ángel Gálvez zaken tegen ex-

militairen en ex-ambtenaren die van 

corruptie worden beschuldigd, zoals de 

zaak La Línea (met voormalig 

president Otto Pérez Molina en 

vicepresidente Roxana Baldetti), 

gijzeling van de staat, genocide op de 

Ixil, Sepur Zarco en onlangs de zaak 

'Militair Dagboek.' In dit laatste geval 

veroordeelde rechter Gálvez 9 ex-

militairen en ex-politieagenten.  

 

 Naar aanleiding van deze beslissing klaagde de beruchte 'Stichting Tegen het 

Terrorisme (FCT) hem voor het Hoog Gerechtshof aan wegens voortdurend 

machtsmisbruik, plichtsverzuim, dubbelzinnigheid en onwettige aanhoudingen. 

 Volgens de aanklagers stuurde rechter Gálvez namelijk verschillende personen naar de 

gevangenis voordat hij zijn hoorzitting van eerste verklaring had afgerond. Daarin wordt 

beslist of een beklaagde wordt overgedragen voor een proces of huisarrest krijgt of dat de 

aanklacht ongegrond wordt verklaard en de beklaagde vrijgelaten wordt. Een dergelijke 

rechtszitting moet volgens de wet binnen 24 uur na de arrestatie van een persoon worden 

gehouden. 
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 Rechter Gálvez verklaarde herhaaldelijk dat de termijn van 24 uur in de zaken 

waarmee hij belast werd, niet in acht kon worden genomen omdat het om een groot aantal 

verdachten gaat, en dat hij daarom besloot de verdachten in voorlopige hechtenis te nemen. 

 In een interview met Prensa Comunitaria analyseerde rechter Gálvez het proces dat 

tegen hem werd aangespannen en zei verbaasd te zijn over de wijze waarop de instellingen 

van justitie zich lenen voor het spel van de 'Stichting Tegen het Terrorisme (FCT), die 

rechters en magistraten uitkiest die hen onwelgevallig zijn, hen aanklaagt, en hen allemaal in 

ballingschap doet belanden. 

 'Het is duidelijk hoe er overleg gepleegd wordt, alsof alle instellingen zich ervoor 

lenen. Ik zeg dit omdat het ongelooflijk is: hij (Ricardo Méndez Ruiz, directeur van de FCT) 

komt naar de hoorzitting, haalt vervolgens de eerste bladzijde eruit en als gevolg daarvan 

wordt een lastercampagne ontketend, zelfs tot in het privéleven,' vervolgt rechter Gálvez in 

het interview. 

 'Het probleem dat zich hier voordoet is dat het strafrecht wordt gebruikt om tegemoet 

te komen aan bepaalde belangen van bepaalde mensen, en dat is nu juist wat volgens mij moet 

worden beschermd, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.'   

 

◙ Stichting van Forensische Antropologie van Guatemala (FAFG) begeleidt de zoektocht 

van CONAVIGUA naar het lot en de resten van de slachtoffers van de staatsterreur tijdens het 

intern gewapend conflict.  

 

Zie link: herdenking van de slachtoffers, juli 2022  

https://solidairguate.be/?page_id=72 

 

 

◙ De oorlog in Oekraïne 

 

 Zó (cartoon) interpreteren verschillende 

opiniemakers in de wereld de oorlog in Oekraïne en vooral 

de belangen die erachter zitten en wie de uiteindelijke  

motoren van de oorlogslocomotief zijn.  

 

 Ze wijzen er bovendien op dat de frase 'de 

internationale gemeenschap beschouwt Rusland als een 

pariastaat' niet klopt: 40 landen stemden ofwel tegen of 

onthielden zich in de VN in verband met het opleggen van 

sancties tegen Rusland. En die landen vertegenwoordigen 

iets meer dan de helft van de wereldbevolking.  

 In het westen zijn we ons niet altijd bewust van 

deze andere visie.  

 

 

 

 

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' 

Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités 

 


