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P6_TA(2007)0084 

Guatemala  

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2007 om Guatemala 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Guatemala, särskilt resolutionerna av den 

18 maj 20001, 14 juni 20012, 11 april 20023, 10 april 20034, 7 juli 20055 och 26 oktober 

2006 om rättegången mot Rios Montt6, 

– med beaktande av den överenskommelse mellan Guatemalas regering och FN för att 

inrätta en internationell undersökningskommission för att bekämpa straffrihet i Guatemala 

(CICIG), som antogs den 12 december 2006, 

– med beaktande av sitt fasta och stående engagemang för att garantera att fredsavtalen och 

de mänskliga rättigheterna i Guatemala respekteras,   

– med beaktande av ramavtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska 

gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republikerna Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, å andra sidan, som 

undertecknades den 15 december 2003, 

– med beaktande av det centralamerikanska parlamentets (Parlacen) ståndpunkt i samband 

med mordet på tre ledamöter av det centralamerikanska parlamentet, 

– med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:  

A. Den 19 februari 2007 mördades brutalt tre salvadoranska ledamöter av det 

centralamerikanska parlamentet, Eduardo José D'Aubuisson Munguía, William Rizziery 

Pichinte Chávez och José Ramón González Rivas, och deras chaufför, Gerardo Napoleón 

Ramírez, när de var på väg till plenarsammanträdet i Parlacen. Kropparna brändes och 

övergavs utanför Guatemala City.  

 

B. De påstådda förövarna av dessa brott (Luis Arturo Herrera López, José Estuardo López, 

José Adolfo Gutiérrez och Marvin Escobar Méndez), som hade ansvarsfulla befattningar 

vid brottsutredningsenheten inom Guatemalas polisväsen, dödades därefter under 

mystiska omständigheter, som fortfarande inte har utretts, i det starkt bevakade fängelse 

där de hölls fängslade.  

C. Man misstänker att morden var ett försök att hindra den utredning som skall visa vem 

som står bakom morden på ledamöterna av det centralamerikanska parlamentet.  

                                                 
1  EGT C 59, 23.2.2001, s. 286. 
2  EGT C 53 E, 28.2.2002, s. 403. 
3  EUT C 127 E, 29.5.2003, s. 688. 
4  EUT C 64 E, 12.3.2004, s. 609. 
5  EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 494. 
6  Antagna texter, P6_TA(2006)0466. 
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D. De TV-journalister som följde mordet på de fyra poliserna hotades till livet efter 

sändningen av deras reportage.  

 

E. Enligt olika människorättsexperter begås flera tusen mord varje år i Guatemala, men 

endast två procent av fallen leder till gripanden. Fackföreningsledare (såsom Pedro 

Zamora i Puerto Quetzal), bondeledare och deras familjer har också mördats tidigare 

under 2007. Hot, inbrott och stölder har drabbat vittnena till de fall av folkmord som 

håller på att utredas, liksom de rättsliga företrädarna för offren för folkmord och olika 

människorättsorganisationer. 

 

F. Vice president Eduardo Stein har erkänt att det är mycket svårt att bekämpa organiserad 

brottslighet som är djupt förankrad även inom de offentliga institutionerna. Denna 

situation visar dessutom i vilken grad den organiserade brottsligheten har spridit sig inom 

det guatemalanska polisväsendet, hur straffriheten ökar och hur säkerheten för 

allmänheten har försämrats. Detta visar att politiskt ansvar måste tas.  

 

1.  Europaparlamentet tar starkt avstånd från dessa mord och uttrycker sitt djupa deltagande 

med offrens familjer.  

 

2. Europaparlamentet förväntar sig att Guatemalas regering fullt ut garanterar det 

guatemalanska rättsväsendets oberoende, frihet och säkerhet i samband med utredningen 

av dessa brott. Guatemalas och El Salvadors politiska, rättsliga och polisiära myndigheter 

uppmanas att till fullo samarbeta i utredningen av dessa händelser.  

 

3. Europaparlamentet uppmanar bestämt Guatemalas parlament att ratificera CICIG-

överenskommelsen. 

 

4. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och Guatemalas regering att 

sammankalla den rådgivande gruppen om Guatemala tillsammans med givarländerna för 

att stödja genomförandet av CKIG-överenskommelsen och främja en nationell dialog om 

straffrihet.     

5. Europaparlamentet uppmanar bestämt Guatemalas parlament att ratificera den 

internationella brottmålsdomstolens Romstadga som antogs den 17 juli 1998 och att 

anpassa den nationella lagstiftningen till skyldigheterna inom ramen för Romstadgan och 

annan relevant internationell lagstiftning.  

6. Europaparlamentet ber Guatemalas regering att vidta åtgärder till skydd för de rättsliga 

aktörerna, de personer som fallit offer för brott mot mänskligheten och som vill att 

rättvisa skipas, människorättsaktivisterna och de vittnen som kan bidra till rättegångarna.       

7. Europaparlamentet välkomnar den omstrukturering och utrensning av säkerhetsstyrkorna 

som inletts av regeringen.  

8. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för det guatemalanska folket och landets 

myndigheter i arbetet med att upprätthålla de rättsstatliga principerna och främja 

ekonomisk, social och politisk utveckling, vilket kommer att bidra till fred och nationell 

försoning. 

9. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att inom ramen för 
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samarbetsstrategin med Guatemala i större grad främja de rättsstatliga principerna, 

kampen mot straffrihet, full respekt för mänskliga rättigheter och stöd till regeringens 

uppbyggnad av säkerhetsstyrkornas kapacitet på grundval av kriterier för att skydda 

mänskliga rättigheter.  

10. Europaparlamentet understryker att det är absolut nödvändigt att myndigheterna i det land 

där det centralamerikanska parlamentet har sitt säte garanterar säkerheten och den fysiska 

integriteten för ledamöterna av Parlacen och dess sammanträden.  

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, regeringarna i Guatemala och övriga centralamerikanska länder och det 

centralamerikanska parlamentet.   

 

 

  


