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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
Aalst, 27 juli 2022
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◙ President Giammattei niet populair
De regering Giammattei stapelt steeds meer crises op. Niet alleen diplomatieke, in het
bijzonder met de VS, omdat oproepen genegeerd worden en geen aandacht besteed wordt aan
corruptie en de afbraak van de democratie.
De oplopende spanning met de regering van Joe Biden heeft als resultaat dat onlangs
de zogenaamde 'Lijst-Engel' uitgebreid werd. Die lijst is een diplomatiek drukkingsmiddel
dat door het Congres in Washington in het leven geroepen is en door het ministerie van
Buitenlandse Zaken wordt gehanteerd. Personen die ervan beschuldigd worden
antidemocratische en corrupte actoren te zijn krijgen een visumverbod voor de VS en worden
aan financiële sancties onderworpen.

Maar
Giammattei is ook niet
populair in eigen land.
In mei dit jaar hield
Cid-Gallup een opiniepeiling
onder
de
inwoners van LatijnsAmerikaanse
landen
over de prestaties van
hun
respectieve
president. Als resultaat
kwam Giammattei op
één na op de laatste
plaats in de lijst van
presidenten in de regio
met amper 19 procent
goedkeuring, ver achter
Nicolás Maduro en
Daniel Ortega, die op de
negende en zesde plaats
staan met respectievelijk
23 en 37 procent
goedkeuring.

◙ Laatste democratisch bastion uitgeschakeld
Heel vroeg in de ochtend verhinderde een politiekordon de doorgang van mensen en
voertuigen in de straten rond het Congres, zoals bij andere gelegenheden wanneer
congresleden niet populaire plenaire zittingen houden, waarbij zij gebruik maken van
politiegeweld om te voorkomen dat burgers hen benaderen. Maar nu was er geen enkel teken
van sociale actie.
Op
20
Juli
verkoos
het
Guatemalteekse
Congres
Alejandro
Córdova Herrera tot Ombudsman voor de
Mensenrechten voor de periode 2022-2027
met de steun van 141 congresleden.
Destijds werd hij ervan beschuldigd
banden te hebben met de zaak van de
'parallelle commissies van 2020' een
corrupte structuur om leden van het
Hooggerechtshof en het Hof van Beroep aan
te wijzen. Er gingen zelfs stemmen op om
zijn immuniteit op te heffen.
Vandaar de verwerping van zijn
verkiezing als nieuwe ombudsman door
verschillende linkse partijen in het Congres.

'Hiermee is een periode
afgesloten
waarin
politieke,
economische en militaire groeperingen
de staatsinstellingen weer volledig in
handen krijgen. Sinds deze nieuwe
benoeming
is
geen
enkele
staatsinstelling meer buiten de controle
van deze groepen, die bekend staan als
het "Pact van de corrupten",' zegt
journalist Juan Calles van Prensa
Comunitaria.
(foto's: Javier de León)
Tegen het einde van de plenaire
zitting van het Congres en vrijwel onmiddellijk daarna maakte de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, de lijst-Engels officieel bekend, waarop rechters,
magistraten, congresleden, magistraten van het Openbaar Ministerie, een voormalige rector
van een universiteit en zakenlieden uit de economische elite van het land terecht kwamen.
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