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◙ Kandidatuur voormalig Ombudsman Mensenrechten geblokkeerd  

 Jordán Rodas, voormalig Ombudsman voor de Mensenrechten, die we in december 

vorig jaar in Brussel nog ontmoetten, werd onlangs tijdens de Nationale Vergadering 

verkozen als kandidaat voor vicepresident van de Beweging voor de Bevrijding van de 

Volkeren (MLP). Nu berichtte hij dat 

het Bevolkingsregister van de Hoge 

Kiesraad de inschrijving van hemzelf en 

Thelma Cabrera van MLP heeft 

verworpen. Bij de verkiezingen van 

2019 werd Thelma Cabrera vierde in de 

eerste ronde.  

 'Het is ongekend en toont alleen 

maar aan dat het pact van corrupten het 

kiesstelsel heeft gegijzeld. Daardoor 

wordt de kwetsbare democratie, die in 

een crisis verkeert, verder beschadigd. 

Het wordt tijd dat de Hoge Kiesraad 

zijn rol serieus neemt en zich niet laat 

chanteren door de corrupten,' zei Jordán 

Rodas tegen de nieuwssite Soy502.                   (foto: Twitter) 

 'Wat een toeval dat ze MLP, dat echt het verschil wil maken, niet registreren. Het lijkt 

erop dat ze er bang voor zijn. We zullen zien of ze al dan niet oppermachtig zijn. En we zullen 

niet ophouden, we zullen alle nationale en internationale juridische middelen uitputten,' 

voegde hij eraan toe.  

 'Nu zegt de Hoge Kiesraad dat er klachten tegen mij werden ingediend. En raad eens 

van wie die komen: van Alejandro Córdova (huidige Ombudsman voor de Mensenrechten, 

red). Hij is een marionet van het corrupte pact, hij betaalt nu voor de gunsten van zijn 

verkiezing op deze post.'  
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 Jordán Rodas beschuldigde hem in een adem voor zijn 'stilzwijgen bij schendingen 

van de mensenrechten". 

 Hij bevestigde dat ze tegen het besluit in beroep zullen gaan bij de voltallige 

magistraten van de Hoge Kiesraad.  

 

◙ Kandidatuur van de dochter van massamoordenaar goedgekeurd  

  

 Zury Mayté Ríos Sosa is een conservatieve politica en dochter van Efraín Ríos 

Montt, die dictator was van 1982 tot 1983. Onder zijn regime werden massamoorden op 

Maya dorpen en individuen gepleegd. Tijdens haar politieke loopbaan heeft Ríos Sosa daar 

nooit afstand van genomen 

 

 Onlangs keurde de Hoge Kiesraad haar kandidatuur voor de 

presidentsverkiezingen goed, ondanks het feit dat bij de verkiezingen van 2015 en 2019 haar 

inschrijving als kandidaat geweigerd werd. Dat was en is immers grondwettelijk verboden.  

 

Volgens de grondwet 

zijn familieleden niet 

verkiesbaar tot in de 

vierde graad van 

bloedverwantschap van 

staatsleiders, die over- 

gingen tot een staats- 

greep, gewapende 

revolutie of soortgelijke 

beweging, waarbij de 

grondwettelijke orde 

gewijzigd werd - wat 

haar vader Efraín Ríos 

Montt in 1982 deed.  

(foto: ALAI) 

 

Volgens de recente 

resolutie 'heeft de interpretatie van het recht (...) een grondwettelijk en niet louter verklarend 

karakter, zij bestaat in het weergeven door de toelichter van rechtsnormen die voor de 

oplossing van een zaak moeten afgewogen worden.'  

              

 Ondertussen haalde het Bevolkingsregister van de Hoge Kiesraad ook nog 

verschillende internationale verdragen aan waarin zij benadrukken dat alle burgers rechten en 

mogelijkheden moeten hebben, waaronder het recht om te kiezen en gekozen te worden en 

het herinnert eraan dat de Grondwet bepaalt dat 'het internationale recht voorrang 

heeft.'   
 

Schaamtelozer en schijnheiliger kan het niet. Nu primeert plotseling het 

internationaal recht boven de Grondwet van Guatemala. Terwijl de regering 

haast dagelijks Internationale verdragen en afspraken rond mensenrechten 

gewelddadig met de voeten treedt.   
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