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Info Brief 290   

 
◙ Het Hoog Kiestribunaal speelt het spel vals 

 

Verschillende nationale en internationale organisaties roepen het Hoog Kiestribunaal 

(TSE) op om de registratie in te trekken van kandidaten die in verband worden gebracht met 

corruptie en straffeloosheid.  

 

Ook roepen zij het TSE op transparant te zijn in het toekennen van contracten of het 

aanwenden van aankopen voor het verkiezingsproces en in de wijze waarop ze te werk gaan 

om personen toe te laten of af te wijzen bij het inschrijven van politieke partijen.  

Alsmede in verband met de geheimhouding bij de vergaderingen met aanklagers.  

 

De groep maatschappelijke waakhondenorganisaties verscheen voor de TSE om de 

magistraten te vragen de 

registratie in te trekken van 

personen die van corruptie  

beschuldigd zijn en van 

personen die in de Verenigde 

Staten veroordeeld werden 

voor het witwassen van geld. 

Deze oproep volgt op 

beschuldigingen die nationale 

en internationale instellingen 

hebben geuit over het 

verhinderen van de registratie 

van presidentskandidaten, 

zoals is gebeurd met Thelma 

Cabrera en Jordán Rodas van 

de MLP.  
                   (foto: Juan Calles) 

 

 

Ze eisten zelfs het ontslag van de verantwoordelijke van het Register van de 

Burgerlijke Stand omdat hij de registratie van presidentskandidaten, ondanks juridische 

belemmeringen, toestond.  

Ook eisen zij de intrekking van reeds goedgekeurde kandidaturen, die niet aan de wet 

beantwoorden.  
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'Het is niet mogelijk dat de Burgerlijke Stand aan de ene kant oproept tot respect voor het 

recht om te kiezen en gekozen te worden en aan de andere kant ditzelfde recht schendt, 

daarom gaan we de plenaire vergadering van magistraten vragen om de registraties van 

mensen die niet aan de grondwettelijke eisen voldoen in te trekken, maar we vragen ook om 

het onmiddellijke ontslag van de griffier,' zei Luis Compá van het Nationaal Netwerk van 

Commissies en Collectieven voor Transparantie en Onkreukbaarheid (REDNAC-TP).  

 

Pers niet gewenst  

 

Een grote groep beveiligingsagenten bewaakt de vergaderzaal zodat geen enkele 

journalist de magistraten van TSE kan benaderen, noch voor noch na afloop van de 

vergaderingen of 'persconferenties,' die zij zelf organiseren. 

 Op het einde van de wekelijkse vergadering met de openbare aanklagers sprak de 

hoofdmagistraat van TSE Irma Elizabeth Palencia Orellana de journalisten toe: 'Jullie hebben 

een grote verantwoordelijkheid, jullie moeten verkiezingsinformatie doorgeven aan het volk 

van Guatemala, maar jullie moeten ons vertrouwen.'  

 Ze vroeg om vertrouwen, nadat ze het besluit had bevestigd om de aanwezigheid van 

de media bij haar vergaderingen te vermijden en in een poging om verantwoordelijkheid te 

ontlopen, zei ze: 'Wij (de magistraten) hebben niet gestemd, het waren de partijen in het 

Congres die ervoor stemden dat de vergadering gesloten moest worden voor de pers.'  

 

 

◙ CODECA blokkeert straten  

    om het Hoge Kiestribunaal tot betere gedachten te brengen 

 

Op 16 februari vroeg in 

de morgen wierp CODECA op 

verschillende plaatsen 

blokkades op. Ze eisen de 

registratie op van hun 

kandidaten voor MLP, die 

geblokkeerd wordt door het 

Kiestribunaal.  

 

Volgens het Directoraat-

generaal voor de Bescherming 

en Veiligheid op de Weg 

(Provial) werden van 5 uur 's 

morgens tot de middag minstens 16 punten geblokkeerd in:  (foto: twitter codeca) 

 

Suchitepéquez; Retalhuleu; San Marcos; Salamá; Tactic; Sanarate in El 

Progreso; Morales in Izabal;  Cuilapa in Santa Rosa;  El Tejar in Chimaltenango; 

Nahualá in Sololá; Aldea Xinaxoj in Huehuetenango; Cuatro Caminos in Totonicapán; 

Concepción Chiquiri chapa in Quetzaltenango; Poptún in Petén en Aldea a San Antonio 

in Raxruhá.                    
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