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◙ Rechter Miguel Ángel Gálvez neemt ontslag 

 

'Hij laat Guatemala in een lamentabele situatie achter,' titelde Prensa Libre. 

 

 Het hoofd van Hoog-Risico B, kondigde op 15 november aan dat hij zijn ontslag 

schriftelijk heeft ingediend bij het secretariaat van het Hooggerechtshof, met als argument dat 

er in Guatemala geen veiligheidsomstandigheden zijn die zijn fysieke veiligheid en die van 

zijn familie kunnen garanderen. 

 

 Hij zei dat zijn vertrek een 

reactie was op 'de voortdurende 

systematisering en criminalisering' 

van rechters, aanklagers, advocaten, 

journalisten en mensenrechten- 

activisten.' 

  

 De jurist deelde via een 

videoconferentie mee dat hij sinds 6 

mei 2022 het doelwit is van aanvallen 

en bedreigingen via sociale netwerken 

en vervolging vanuit voertuigen. Hij 

vluchtte naar Costa Rica.  (foto:RICIG)

  

 Reeds 23 jaar werkt hij in het gerecht en sinds 2011 op de afdeling Hoog-

Risico B. Het was andermaal de obscure 'Stichting tegen het Terrorisme' die een klacht tegen 

hem indiende. 

◙ Boeiende ontmoetingen met delegaties uit Guatemala 

 

 Buiten het (Brussels) weer, koud en kil, binnen in de Huidevettersstraat nummer 165,  

eenentwintig personen, Broederlijk Delend de warme lokalen, warm solidair met de inheemse 

Guatemalteekse bevolking.  

 Elkeen op zijn eigen wijze en in samenspraak met zijn specifieke organisatie strijdend 

voor zoveel: land, voedsel, water, energie, elektriciteit, onderwijs, gerechtelijke 
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rechtvaardigheid, gelijkheid man/vrouw, mensenrechten… 

 Elkeen van de aanwezigen zijn/haar steentje even belangrijk, nodig/nuttig. 

Maar  op deze ontmoeting extra en specifiek 

aandacht voor Jordán Rodas, voormalig 

Ombudsman voor de Mensenrechten en voor de 

inheemse Leiria Vay, lid van de nationale politieke 

raad van CODECA, een van de grootste 

plurinationale boerenorganisaties van Guatemala.  

 

  Naast nog twee leden 

van CODECA waren ze 

uitgenodigd door het 

Europees Parlement. 

  Het werd een 

aangename deugddoende, 

moedgevende 

ontmoetingsnamiddag onder 

leiding van Guido De 

Schrijver (Solidair met 

Guatemala) en Patricia 

Verbauwhede  (Broederlijk 

Delen). 

Na het inleidende 

welkomstwoord door 

Patricia volgde de 

kennismaking met de 

verschillende aanwezige organisaties: 

 

Solidair met Guatemala, verschillende leden van Broederlijk 

Delen, VEG, CATAPA, gemeente Herent (de twee ambtenaren 

kwamen op de proppen in gezelschap van de vierkoppige 

delegatie uit Nimlahacoc, die op dit ogenblik in Herent verblijft) 

en GRIS Evergem.  

 

 

Waar allen met gespannen aandacht en inleving naar uitkeken was natuurlijk het verhaal, de 

getuigenissen, de verhelderende toelichtingen door zowel Jordán Rodas als door Leiria. 

  

 Zijn de hoofdpijnpunten van de Guatemalteekse samenleving bij de aanwezigen 

gekend, het blijft razend verhelderend om persoonlijk de concrete situatie ter plaatse te 

kunnen vernemen uit de mond van 'ervaringsdeskundigen,'  de mensen die het persoonlijk 

beleven en dag na dag meemaken.   

 Nadien nog wat belangstellende vragen, wat persoonlijke gesprekken, nog een paar 

video-opnames door twee specialisten en verder de weg op, letterlijk, figuurlijk. Hop, de weg 

op naar een beter en rechtvaardiger Guatemala.   
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