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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 krijgt alsmaar meer negatieve internationale reacties  

 

          De 'Chapultepec-Index van Vrijheid van Meningsuiting en Persvrijheid' is een 

jaarlijkse barometer van de Inter-Amerikaanse Persvereniging die het institutionele 

optreden  van landen op het Amerikaanse halfrond evalueert.  

 

Volgens de Chapultepec- 

Index zakt Guatemala 

vier plaatsen wat betreft 

het waarborgen van de 

vrijheid van menings- 

uiting en de persvrijheid. 

Guatemala was het enige 

land dat volgens de 

Chapultepec-Index een 
'sterke beperking' van de 

vrijheid van menings- 

uiting en de persvrijheid 

vertoonde.'  

          In het jaarlijkse onderzoek, waarin de oorzaken zijn opgenomen die de uitoefening van 

de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid negatief beïnvloeden, is Guatemala van de 

15e naar de 19e plaats gezakt. Journalisten worden bedreigd en vervolgd door het 

staatsapparaat, met name door justitie.           

          Volgens de Vereniging van Guatemalteekse Journalisten (APG) is de repressie sinds 

de regering van Alejandro Giammattei aanzienlijk toegenomen en heeft dit internationaal 

negatieve reacties opgeleverd. 

◙ Er wordt ook nog in de goede richting strafrechtelijk vervolgd 

 
 De openbare aanklager Miriam Aida Reguero Sosa werd bij een aanval 

neergeschoten en gewond, terwijl haar bewaker, Nery Miguel de León, dood geschoten werd. 

 Reguero Sosa werkte in de Speciale Eenheid van het Openbaar Ministerie voor Fraude 

in het Eigendomsregister. Het was bekend dat haar kantoor tevoren een zaak behandeld had 
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waarin een crimineel netwerk van advocaten werd ontmanteld die zich bezighielden met 

diefstal van eigendommen.  

 De openbare aanklager had reeds bedreigingen tegen haar persoon gemeld. Na de 

overval werd een zestal advocaten aangehouden. 

 

◙ VS blokkade tegen Cuba  

 

 Het 'Netwerk van Intellectuelen, Kunstenaars en Sociale Bewegingen ter 

Verdediging van de Mensheid' verklaart:  

'De blokkade is een misdaad tegen de mensheid.' 
  

 Meer dan 600 intellectuelen, 

kunstenaars en politieke leiders, 

vooral uit Latijns-Amerika en 

Europa,  spreken zich wereldwijd uit 

tegen het embargo. 

  

 Van hun kant riepen 18 

voormalige Latijns-Amerikaanse 

presidenten in een open brief 

gericht aan de Amerikaanse 

president Joe Biden op de 

blokkade op te heffen. 
 

 

Begin november dit jaar stond nog maar eens een resolutie over de meer dan 

zestigjarige Amerikaanse blokkade tegen Cuba op de agenda. En voor de 

zoveelste keer zetten de VS zichzelf als een pariastaat buiten de internationale 

gemeenschap.  

185 landen stemden tegen de blokkade.  

Twee voor: de VS en het apartheidsregime van Israel.  

Twee onthoudingen: de extreemrechtse Bolsonaro van Brazilië en Oekraïne.   

  

◙ België verkozen tot de Raad voor de Rechten van de Mens in de VN:  

 

'Bescherming vrouwelijke mensenrechtenverdedigers moet topprioriteit zijn ' 

 De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft ons land 

verkozen als lid van de Raad voor de Rechten van de Mens. Het is de derde 

keer dat België lid is van de raad, deze keer met een mandaat van 2023 tot 

2025.  

 'Zo kan België een heel eind boven zijn gewicht boksen . Zeker de 

verdediging van mensenrechtenactivisten en zeker vrouwen wordt cruciaal .  

Daar staan vele alarmbellen op rood,' benadrukt 11.11.11-directeur Els 

Hertogen. 
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