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Info Brief 286  

 
◙ Guatemala Werkgroep van EU-LAT Netwerk 2023 

 

 Tot voor kort hadden we het over de 'Ad-Hoc groep Guatemala.'  

Nu wordt het: 'Groep Politiek lobbywerk in Europa voor Guatemala.'  

(What's in a word?)   

We kwamen virtueel terug bij elkaar op 9 januari.  

Onze afspraken: 

 

* Een deugdelijke analyse op de kop tikken over het nakend verkiezingsproces, de 

vooruitzichten, de risico's, de pacten (van corrupten), de kansen, enz.  

 

* Bedreigde en verbannen rechters en openbare aanklagers 

 We gaan na rond mogelijke acties van de instellingen van de Europese Unie, ten 

aanzien van bedreigde en verbannen rechters en openbare aanklagers, zodat wij de suggesties 

kunnen opnemen in onze blijvende aanklachten van de teloorgang van Justitie en onze 

maatregelen voor actie.  

 In dit verband nemen we contacten op met CEJIL (Center for Justice and International 

Law,) ICEFI (Centraal-Amerikaans Instituut voor Financiële Studies) en Impunity Watch.  

 

* Verkiezingen in 2023 

 

 In Brussel zullen we proberen 

meer te weten te komen over het voor- 

bereidingsproces en de details van de 

Europese missie die op observatie naar 

Guatemala gaat tijdens de verkiezingen.   

 

 Wij stelden al drie specifieke 

punten vast die aan de orde moeten 

komen in eventuele vergaderingen met 

dat deel van de Europese Dienst voor 

extern optreden (= Buitenlandse Zaken 

van de EU) dat belast is met 

waarnemingsmissies in verband met 

de verkiezingen:         (foto:Plaza Pública 
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de noodzaak dat zij bij het begin een ontmoeting hebben met organisaties van de civiele 

maatschappij, de militarisering onder hun aandacht brengen en hen meedelen dat de pacten en 

een gedeelte van de manipulatie bij de verkiezingen al achter de rug zijn, wanneer de missie 

in Guatemala aankomt en tenslotte dat zij zich ervan bewust zijn en proberen zich daarover te 

documenteren.  

 

* Zitting van de Raad voor de Mensenrechten van de VN in maart in Genève 

  

 Wij gaan contact opnemen met onze ministeries van Buitenlandse Zaken om erop te 

wijzen dat Guatemala als land prioritair moet worden vermeld in Item 4 van de zitting. De 

informatie en gegevens om dit te staven en het risico van verdere verslechtering in de richting 

van een dictatuur staan in de briefing die we overhandigden aan de missie van 

Europarlementariërs die in november vorig jaar naar Guatemala gingen. 

 

* Ondernemingen en Mensenrechten en het 'Due diligence' initiatief 

 We zetten het lobbywerk voort rond zaken die verbanden  hebben met  Europese 

ondernemingen.  

 

 Er is een nieuwe 

Europese Richtlijn 

uitgevaardigd om geen 

producten te importeren die 

ontbossing veroorzaken. Wij 

proberen het werk van het 

bedrijfsleven en de mensen- 

rechten ook in verband te 

brengen met de verdrijving 

van families in het oostelijke 

hoogland.  

 

 

 

* Reis van de Speciale Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de Mensenrechten 

naar Guatemala 
  De Ier Eamon Gilmore werd in december over een mogelijke reis benaderd door een 

Guatemalteekse mensenrechtenverdediger. Hij toonde interesse en zijn assistente 

communiceerde met de verdediger om de belangstelling mee te delen. We volgen dit op. 

  

 

 

De Britse schrijver George Monbiot zei tijdens een conferentie aan de universiteit van 

Gent: 

'De Amerikaanse crisis over rommelhypotheken deed het financiële systeem ei zo na 

ineenstorten in 2008. Overheden konden het systeem redden met toekomstig geld. Maar 

je kunt het voedselsysteem niet redden met toekomstig voedsel. Ons voedselsysteem zal 

crashen. Het was dit jaar al nipt.'  

 

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' 
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