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Nyheter

Daniel Pacual 
från urfolks-
nätverket 
Waqib’ Kej, 
Guatemala. 

Latiname-
rika stödjer 
Wakib’ Kej:s 
arbete för 
småbrukare 
och urfolks 
rättigheter i 
Guatemala. 
Genom att 
sms:a LA till 
72970 bidrar 
du med 50 
kronor till 
detta viktiga 
arbete. 

STÖD!

GUATEMALA. – Förut mördades vi, 
nu kriminaliseras vi, kommenterar 
Daniel Pascual åtalet i en intervju i 
guatemalansk radio. 

I slutet av januari i år blev med-
lemmar av småbrukarorganisatio-
nen Comite de Unidad Campesina 
(CUC) fysiskt attackerade i staden 
San Juan Sacatapequez. Angreppet 
anmäldes till polis och människo-
rätts-ombudsmannen. I samband 
med detta hölls också en presskon-
ferens. En journalist frågade då 
Daniel Pascual om det förekom-
mit andra attacker. Han svarade 
jakande och uppgav att tio perso-

ner, bland andra Ricardo Mendez 
Ruiz, ordförande för Stiftelsen mot 
terrorism, länge bedrivit en hat-
kampanj mot CUC och mot honom 
personligen, via tidningskrönikor, 
radio och TV. 

– De sår hat, rasism och främ-
lingsfientlighet, sa Daniel Pascual. 

Inte rädd för fängelse
Daniel Pascual förklarade för jour-
nalisten att sådana hat-budskap 
kan provocera fram attacker mot 
människorättsförsvarare. På frå-
gan om han hade några exempel på 
sådana attacker, nämnde Daniel 
Pascual andra platser och tillfällen 
för fysiska attacker. 

– Nu menar Ricardo Mendez Ruiz 
att jag anklagat honom för att per-
sonligen ligga bakom attackerna, 
säger Daniel Pascual. 

Daniel Pascual säger att han inte 
är rädd för att hamna i fängelse. 
Däremot är han orolig för att pro-

cessen kan komma att används som 
ett prejudicerande fall. Därigenom 
finns en risk för att yttrandefrihe-
ten inskränks och att andra män, 
kvinnor, urfolk, lantarbetare och 
stadsbor tystas ned. 

– Det finns en strategi för att kri-
minalisera oss. Det börjar med en 
stigmatisering, för att skada ens 
legitimitet som ledare. Planen är 
att sätta alla som opponerar sig mot 
gruvdrift i fängelse, säger Daniel 
Pascual. 

Det här är heller inte första 
gången som Daniel Pascual blir 
förföljd med juridiska medel. Så 
sent som i augusti ifjol friades han 
från anklagelser om anstiftan till 
brott, brott mot konstitutionen och 
terrorism. Och dessförinnan, i april 
förra året, friades han från åtals-
punkterna mordförsök, komplott 
och olaglig sammansvärjning, efter 
en utdragen rättsprocess. 

Nedtystandet  
av aktivister ökar
– Sedan 2014 har vi sett en ökad 
aggression från rättsväsendet i att 
förfölja ledare från sociala rörelser 
genom åtal mot dem för olika typer 
av brott, säger Benito Juarez, en 
advokat som har försvarat många 
av Guatemalas politiska fångar, till 
nyhetssajten Truthout. 

Daniel Pascual är samordnare 
för CUC, som är en del av nätver-
ket CLOC/Vía Campesina. Han är 
också styrelseledamot i urfolksnät-
verket Waqib’ Kej. Bägge organisa-
tioner som Latinamerikagrupperna 
stödjer. Annelie Andersson, Latina-
merikgruppernas ordförande, är 
oroad över utvecklingen:

– Att försöka tysta folkrörelser 
genom att åtala och fängsla deras 
ledare är en trend vi ser på flera 
håll i Latinamerika. Ofta sker det 
parallellt med att hot och våld mot 
de som försvarar naturresurser och 
urfolks rättigheter ökar. R

Den guatemalanske urfolks- 
och småbrukarledaren 
Daniel Pascual ställs inför 
åtal – igen. Denna gång för 
förtal och ärekränkning. Det 
beslutande en guatemalansk 
brottsmålsdomstol nyligen.
Text: Lari Honkanen. Foto: Anna Nylander.

Aktivister tystas genom kriminalisering

HUR MÅNGA FLER? En ny rapport från Global Witness visar att dödliga attacker på klimat-
aktivister ökar och att urfolk är de värst drabbade. Läs rapporten här: korta.nu/pnf

HOW MANY MORE?
2014’s deadly environment: the killing and intimidation of environmental  

and land activists, with a spotlight on Honduras




