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◙ Een van de langstdurende universitaire verzetsbewegingen 

 

 Het begon op 27 april vorig jaar. Walter Mazariegos, handlanger van president 

Alejandro Giammattei, wordt op frauduleuze wijze tot rector van de Universiteit San Carlos 

(USAC) verkozen. De meerderheid van de leden van de Hoge Raad van de Universiteit 

steunden de fraude. Acht maanden later kan de rector op de stoel van het rectoraat  gaan 

zitten, omdat er verzet is van studenten, docenten, werknemers en professionals die 

eerbiediging van de universitaire wetten en nieuwe verkiezingen eisen.  

 

'We kunnen de fraude 

niet onbestraft laten. We 

kunnen niet toestaan dat 

corruptie normaal wordt 

in de universiteit. Als 

we zwijgen, als we niets 

doen, is het openbaar 

universitair onderwijs 

verloren,' zei een van de 

professoren. 

'In 2023 gaan we verder 

in verzet. We zijn ons 

ervan bewust dat we het 

moeten opnemen tegen 

een systeem, een 

netwerk dat binnen en 

buiten de USAC is 

opgezet.'  
              (foto: Nelson Rivera) 

 Het lijkt erop dat de laatste jaren de historische strijdbaarheid van de staatsuniversiteit 

was gaan luwen.  

 'We zijn jaren geleden gestopt met organiseren en participeren. We beseften niet 

op welk moment zij de controle op de besluitvorming in de universiteit en in de 

verschillende faculteiten in handen namen. Totdat we zagen dat twee voormalige 

rectoren gevangen genomen werden en daarna bij de verkiezing van de nieuwe rector 

fraude gepleegd werd, begrepen we de ernst van de situatie,' aldus nog de docent.  
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 Van zijn kant zei een student in het verzet tegen de verkiezingsfraude: 'We hebben 

veel geleerd. We hebben lang gediscussieerd. We hebben fouten gemaakt. We vertrouwden 

zelfs mensen die we niet hadden moeten vertrouwen. We hebben geleerd ons te organiseren, 

angst drijft ons vooruit en verlamt ons niet. Wat we in het verzet hebben geleerd, zal ons nooit 

in de aula worden aangeleerd. In dit land, waar iedereen zich comfortabel voelt en het hoofd 

buigt, dat is iets wat we niet willen accepteren. Het is niet het leven dat we willen. De 

universiteit is een erfenis die ons werd nagelaten en die de overhand moet krijgen voor ons en 

voor degenen die komen.' 

 

 Zowel de professor als de student zijn het erover eens dat het verweer in 2023 

anders zal zijn. Zij zijn er zeker van dat de onbestuurbaarheid het nieuwe normaal 

wordt bij de universiteit. Tegen einde vorig jaar stond de teller op acht maanden verzet 

tegen de verkiezingsfraude. Na de studentenovernames van de jaren 2010 en 2019 is dit 

de langste periode van weerstand. 

 

◙ Bernardo Caal Xol op de bres tegen het onrecht in justitie    

 

 Begin januari herdachten verschillende maatschappelijke organisaties, onder leiding 

van de advocaten Ramón Cadena en Claudia González en de mensenrechtenactivist Bernardo 

Caal, de 43e verjaardag van Virginia Laparra met een persconferentie waarin zij opriepen 

tot haar onmiddellijke vrijlating en tot een bezoek aan Guatemala door de Inter-Amerikaanse 

Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR), de Rapporteur van de Verende Naties 

voor de Onafhankelijkheid van de Rechterlijke macht of een andere internationale instantie 

om te verklaren dat de Guatemalteekse staat Laparra illegaal vasthoudt. 

 

 De organisaties 

gaven aan dat de 

uitnodiging 

afkom- stig is 

van het 

maatschappelijk 

middenveld, 

omdat 'de 

regering hen 

nooit zal 

uitnodigen daar 

we in een 

dictatuur leven,' 

aldus advo- caat 

Cadena. 
                 (foto: Prensa Comunitaria) 
  

 De advocaat Claudia González uitte tijdens de conferentie haar bezorgdheid over 

de behandeling van Virginia Laparra, voormalig Hoofd van het Speciaal Openbaar 

Ministerie tegen Straffeloosheid (FECI) in Quetzaltenango in de strafzaak tegen haar 

cliënt, die eerder als psychologische marteling werd beschouwd en bekritiseerde de 

houding van de rechters, die 'toestonden dat er in de rechtsgang onrechtmatigheden 

werden begaan.'  
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