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◙ Verkiezingsmanipulatie veroorzaakt protesten   

 

 In Guatemala greep een eerste demonstratie van inheemsen en boeren plaats in het 

kiesproces omdat hun vertegenwoordigers niet worden geregistreerd. 

 

              (foto: Prensa Comunitaria) 

 

 De Hoge Kiesraad weigerde de Beweging voor de Bevrijding van de Volkeren 

(MLP) te registreren. De reacties van de betrokkenen zijn slechts de aanloop tegenover een 

vervalst verkiezingsproces dat geloofwaardigheid ontbeert, waarschuwen analisten. 

 Een vertegenwoordiger van de MLP probeerde samen met zijn advocaten de 

magistraten van de Hoge Kiesraad te ontmoeten zonder succes. De MLP krijgt een 

tijdsperiode om het besluit van de Hoge Kiesraad aan te vechten.  

 Bij de laatste verkiezingen (2019) sloot de Hoge Kiesraad Thelma Aldana, voormalige 

Procureur-generaal van het Openbaar Ministerie en kandidaat voor de partij Semilla, uit 

wegens vermeende onregelmatigheden bij het Kantoor van de Rekenkamer. Ze was wel de 

belangrijkste kanshebber bij de verkiezingen. 

 Tot nu toe zijn dertig politieke groeperingen geregistreerd, maar tot nu toe is de MLP 

de eerste die het onmogelijk gemaakt wordt op te komen door een manoever  dat gericht is 

tegen de inheemse volkeren, waarschuwen de leiders van de partij. 
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◙ Inheemse volkeren verwerpen de registratie van Zury Ríos 

 

 Ook de inschrijving van de dochter van ex-dictator Efraín Ríos Montt voor het 

presidentschap werd  afgewezen door inheemse de gemeenschappen waar bloedbaden werden  

aangericht, die als misdaden tegen de menselijkheid en zelfs als genocide werden 

gebrandmerkt. De inheemse volkeren  zijn woedend over het besluit van de Hoge Kiesraad. 

 Volgens de grondwet van Guatemala verbiedt artikel 186 familieleden tot en met de 

vierde graad van bloedverwantschap van een pleger van een staatsreep zich kandidaat te 

stellen voor het presidentschap.  

 Maar de registratie is toch doorgegaan. De Hoge Kiesraad was lauw over de redenen 

waarom hij Zury Ríos als presidentskandidaat registreerde. Maar de mogelijkheid bestaat dat 

het besluit wordt aangevochten en haar registratie wordt ingetrokken. 

 

◙ Miguel Ángel Gálvez uitgeroepen tot rechter van het jaar door Northwestern Law 

 Het 'Center for International Human Rights' van de Northwestern Pritzker School of 

Law heeft de 'Global Jurist of the Year Award' toegekend aan Miguel Ángel Gálvez, 

voormalig rechter voor Hoog Risico "B", als erkenning voor zijn carrière. Hij riep de macht 

ter verantwoording, beschermde de mensenrechten en handhaafde de rechtsstaat in 

Guatemala, zelfs met groot persoonlijk risico.  

 'Het Center bedacht de Prijs als een manier om rechters over de hele wereld te eren die 

blijk gegeven hebben van een vastberaden inzet voor de mensenrechten en de rechtsstaat 

ondanks tegenslagen,' aldus Juliet Sorensen, klinisch professor in de rechten,  

 Het communiqué van de Amerikaanse Faculteit voor de Rechten vermeldt dat tijdens 

het intern gewapend conflict 

troepen van de staat burgers 

doodden, vooral in inheemse 

gemeenschappen, hetgeen als 

genocide is omschreven, en 

dat deze actoren niet voor de 

rechtbank kwamen. Terwijl 

Gálvez ertoe bijgedragen heeft  

dat sommige daders wel 

veroordeeld werden, waar- bij 

hij uitspraak deed over 

voormalige dictators, zittende 

presidenten, leden van 

doodseskaders, oligarchen en 

drugskartels. 

 (foto: Plaza Pública)  
 Zij benadrukten tevens dat de rechter partij was bij de veroordeling van Efraín Ríos 

Montt wegens genocide, terwijl hij ook opdracht gaf tot de arrestatie van Otto Pérez Molina 

wegens corruptie. 

 

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' 
Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités 


