
 

Guatemalas president stopper arbeidet mot vold og korrupsjon 

Guatemalas president har stanset virksomheten til CIGIC, FN-organet som 

arbeider mot vold og korrupsjon – og for uavhengige domstoler og rettssikkerhet. 

Menneskerettighetsutvalget i Den norske Dommerforening har aktivt støttet dette 

arbeidet og er sterkt bekymret for situasjonen. De oppfordrer den norske 

regjeringen til å støtte CIGICs arbeid i Guatemala. 

Guatemala har en voldelig historikk og svært høy kriminalitet. Behovet for internasjonal støtte er stort. 

Siden 2013 har menneskerettighetsutvalget i Den norske Dommerforeningens drevet et omfattende 

rettssikkerhetsprosjekt i Guatemala med hovedfokus på dommernes uavhengighet, bekjempelse av 

straffrihet og diskriminering av mayaene som urfolk.  

Unikt FN-organ mot overgangskriminalitet 

CICIG (Commission International contra la Impunidad en Guatemala) er en FN-opprettet institusjon 

som bistår påtalemyndigheten i Guatemala i kampen mot straffrihet. CICIG ble opprettet i 2006 og har 

etterforsket både saker som har røtter i den tidligere borgerkrigen, men også organisert kriminalitet og 

korrupsjon i dagens Guatemala.  

CIGIG er et unikt FN-organ, det eneste i verden som er opprettet for å bekjempe overgangskriminalitet. 

Etterforskere og påtaleeksperter fra hele verden har bidratt til CICIGs virksomhet. Organet har spilt en 

viktig rolle i stabiliseringen av demokratiske prosesser i Guatemala.  

Trusler om militær makt mot FN-organet 

Menneskerettighetsutvalget har i forbindelse med prosjektet sitt hatt et nært samarbeid med CICIG. 

Samarbeidet har vært en tungtveiende faktor for å sikre resultater, bl.a. i forhold til å etablere en ny og 

uavhengig dommerforening og arbeidet for reform av lovgivningen for domstolene. CICIGs leder, Ivan 

Velasques, har vært en viktig støttespiller for de uavhengige dommerne i landet.  

Det er med sterk bekymring vi ser at Guatemalas president Jimmy Morales nå har stanset CIGICs 

virksomhet, med trusler om bruk av militær makt under kuppliknende tilstander. President Morales og 

hans parti er under etterforskning av CICIG. Den tidligere presidenten og visepresidenten sitter pt. i 

varetekt på grunn av CICIGs avdekking av en korrupsjonsring som involverte personer helt opp i 

regjeringen.  

De utenlandske borgerne som arbeider i CICIG er beordret til å forlate landet. Vi frykter at dommernes 

arbeidsvilkår vil bli kraftig forverret, og korrupsjon og straffrihet vil blomstre opp. 

Ber den norske regjeringen ta initiativ 

Norge har siden 1990-tallet vært en aktiv bidragsyter til fredsprosessene i Guatemala og er en viktig 

støttespiller for CICIGs virksomhet som etterforskningsorgan. Norge har også i mange år gitt finansiell 

støtte til CICIG i anerkjennelse av viktigheten av det arbeidet FN-organet driver for å sikre fred og 

rettferdighet i Guatemala.  

Vi ber om at den norske regjeringen tar initiativ sammen med andre av CICIGs støttespillere for sikre 

organets fortsatte tilstedeværelse i Guatemala. CICIG har i mer enn ti år arbeidet utrettelige for å 

bekjempe korrupsjon og overgangskriminalitet. Dette har hatt mange positive ringvirkninger for freden 

og rettssikkerheten i landet. Det internasjonale samfunn må støtte opp om CICIG for å forhindre at 

den positive utviklingen reverseres og erstattes med frykt, voldelige konflikter og et betydelig dårligere 

vern av menneskerettighetene. 
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