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VOORWOORD
Dit verslag is het resultaat van ons drie-maands afstudeervak bij de vakgroepen
Agrarisch Recht en Agrarische Sociologie van de Niet Westerse Gebieden van de
Landbouwuniversiteit Wageningen.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode november 1991 - juni 1992. In deze
periode werden we ons hoe langer hoe meer bewust van het drama dat zich al 40
jaar afspeelt in Guatemala en waar voorlopig ook nog geen eind aan lijkt te komen.
Ondanks de massamoorden, massale schendingen van de mensenrechten,
verdwijningen, de meer dan een miljoen ontheemden in het binnenland en een half
miljoen vluchtelingen in het buitenland, lijken de media echter nauwelijks aandacht
te nebben voor Guatemala en haar bevolking. Bovendien is Guatemala nog steeds
in staat ekonomische steun los te krijgen van Westerse landen. De gevolgen van de
besteding van deze steun blijken vaak onduidelijk zijn.
We hopen dan ook met dit verslag bruikbare informatie aan te dragen voor degenen
die wél aandacht vragen voor de situatie in Guatemala en bereid zijn tegen de
schenen te trappen van ambtenaren en politici, die door hun positie mede
verantwoordelijkheid dragen voor deze situatie.
Een ander doel van ons afstudeervak was een alternatieve invulling aan het
onderzoek en onderwijs op de Landbouwuniversiteit te geven. Het gangbare
onderwijs en onderzoek wordt gekenmerkt door het centraal stellen van disciplines
en een a-politieke houding. In onze ogen is daardoor deze wetenschap geen
geschikt instrument om relevante oplossingen voor maatschappelijke problemen aan
te dragen. Wij hebben geprobeerd omjuist wel vanuit onze politieke visie en onze
verschillende (studie)achtergronden te werken, wat mogelijk was binnen
projektonderwijs.
Tijdens het onderzoek hebben we dus steeds een afweging moeten maken tussen
onze eigen visie en interesses, de verwachtingen en eisen van vakgroepbegeleiders
en de wens om met dit onderzoek informatie aan te dragen die bruikbaar zou
kunnen zijn voor politieke akties. Het kompromis heeft uiteindelijk vorm gekregen
in dit verslag. We willen Ab, Paul, Carla, Marcel en Hubert bedanken voor hun
steun en bereidheid om mee te denken over die afweging.
Wageningen, juni 1992
Harrie, los en Veerle
Projektgroep Guatemala
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SAMENVATTING
Dit onderzoek betreft het verband tussen de organisatie van de staat, de militaire
beheersstruktuur en de besteding van EG-ontwikkelingshuIp in Guatemala. Door
middel van de analyse van de staat over de afgelopen 40jaar en een uitwerking van
de militaire beheerstruktuur in Guatemala worden uitspraken gedaan over de
effekten van vorm en aard van ontwikkelingshulp.
In 1986 kwam er met de verkiezing van Vinicio Cerezo tot burgerpresident een
einde aan 20jaar militaire diktatuur in Guatemala. De overdracht van de macht aan
een burgeregering kan ten eerste gezien worden als een strategie van het leger om
een oplossing te zoeken voor de ekonomische en politieke krisis op dat moment.
Het leger stond haar direkte politieke macht af ten gunste van de privé-sektor. Het
bleef echter via allerlei mechanismen grote invloed op de staat houden.
Op de tweede plaats doorbrak Guatemala haar internationale isolement, waarin zij
t.g.v. de grove schendingen van de mensenrechten en het geweld tegen de
bevolking was terechtgekomen. Hiermee verkreeg het land weer toegang tot
buitenlands krediet.
Ten derde vergrootte de burgerregering de legitimiteit van de counter-insurgency
akties van het leger, gericht tegen de sociale bewegingen en de guerrilla. De
regeringen van Cerezo (1986-1990) en Serrano (1990-...) zijn er in geslaagd
allianties te sluiten met het leger, het bedrijfsleven, de grootgrondbezitters en het
buitenlandse kapitaal.
Zo ontstond een machtsblok dat de staatsmacht in handen heeft.
De burgerregering wordt daarentegen nauwelijks gesteund vanuit het grootste deel
van de bevolking. Het staatsbeleid richt zich vooral op het kreëren van kondities
voor de ontwikkeling van de exportsektor en het aantrekken van buitenlandse
investeringen. Hierdoor blijft de schrijnende sociale en ekonomische ongelijkheid in
de samenleving bestaan, die de basis vormt voor het politieke protest van de
bevolking en de akties van de guerrilla. Het antwoord hierop wordt tot op de dag
van vandaag vooral gevormd door militair geweld en verdwijningen van de leiders
van vakbonden, volksorganisaties etc.
De gevolgen van het geweld zijn het grootst in de hooglanden, het belangrijkste
woongebied van de Maya-bevolking. Hier werd de leefwijze van de bevolking
ernstig verstoord, werden de bestaansbronnen vernietigd en vond een
herstrukturering, gericht op het vergroten van de militaire kontrole en de integratie
van de Maya's in het export-model, plaats (o.a. d.m.v. heropvoedingskampen en

'modeldorpen'). Ook door middel van ekonomische en ideologische mechanismen
wordt deze herstrukturering gestimuleerd. De Maya-bevolking wordt zo steeds
meer afhankelijk van hulp van buitenaf en loonarbeid op plantages. Na 1986
vervulden vooral staatsinstituties en ontwikkelingsprojekten een rol hierin.
Het ontwikkelingsbeleid van de EG m.b.t. Midden-Amerika richt zich op het
vergroten van de vrede en stabiliteit in de regio en het stimuleren van een proces
van demokratisering. Daarvoor zet zij, naast projekthulp, regionale hulp in t.b.v.
de politieke en ekonomische integratie. Het ontstaan van een gemeenschappelijke
middenamerikaanse markt en het stimuleren van de (diversificatie van de) export
komt echter vooral ten goede aan de grootgrondbezitters en kapitalistische sektor.
Voor Guatemala betekent dit een versterking van het machtsblok en de basis voor
haar macht, een groeiende export. Het isjuist de exportsektor die gebaat is bij de
vernietiging van de autonomie van de Maya's en hun integratie in de
exportekonomie als seizoensarbeider.
De projekthulp van de EG naar Guatemala is wél gericht op verbetering van de
leefsituatie en inkomens van de bevolking. Door echter de bestaande verdeling van
hulpbronnen (o.a. land) als gegeven te beschouwen en samen te werken met
staatsapparaten, sluit deze hulp aan bij de pogingen van de overheid en het leger
om de bevolking verder afhankelijk te maken van staatsinstituties en te integreren
in de samenleving.
Hieruit blijkt dat de ontwikkelingshulp van de EG bijdraagt aan het in stand houden
van het huidige politieke systeem, dat gekenmerkt wordt door uitsluiting van de
meerderheid van de bevolking, ekonomische ongelijkheid en onderdrukking door
geweld.

HOOFDSTUK 1 INLEIDING
1.1 Inleiding
Dit is het verslag van een onderzoek in opdracht van de stichting TEGON
(Themagroep Onderontwikkeling) naar de besteding van EG-ontwikkelingshulp in
Guatemala. Van november 1991 tot mei 1992 hebben we in een interdisciplinaire
projektgroep, bestaand uit drie mensen, aan dit onderzoek gewerkt. Het onderzoek
vond plaats in het kader van afstudeervakken Rurale Ontwikkelingssociologie en
Agrarisch Recht aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Alledrie hebben wij in de loop van onze studie in Wageningen veel nagedacht over
wetenschapsbeoefening, de plaats van wetenschap in de samenleving en hoe deze
vorm krijgen in het onderwijs. Onze visie hierop wordt toegelicht in bijlage 1. Als
gevolg hiervan willen we dit onderzoek karakteriseren als politiek probleemgericht
en hebben we ervoor gekozen het uit te voeren in de vorm van projektonderwijs.
Zoals gezegd zijn we ingegaan op een onderzoeksvraag van de TEGON naar de
besteding van ontwikkelingshulp, gegeven in europees verband, in Guatemala. De
doelgroep van ons onderzoek vormden de indigenas in de guatemalteekse
hooglanden, te karakteriseren als één van de meest kansarme groepen in dit land.
Sinds het aantreden van een demokratisch gekozen regering in 1985 zijn er geen
aanwijzingen dat de positie van deze groep aanzienlijk verbeterd is. Bij de
besteding van ontwikkelingshulp via de overheid, ten dienste van
positieverbetering, kunnen daarom een aantal vraagtekens worden gezet.
In dit hoofdstuk geven we een probleemschets waarin kort de situatie op
ekonomisch, sociaal en politiek gebied in Guatemala beschreven wordt. Daarna
geven we, op grond van de probleemschets, onze probleemstelling en
onderzoeksvraag weer. Tot slot maken we de opbouw van het verslag duidelijk.

1.2 Probleemschets
Guatemala
De republiek Guatemala ligt in Midden-Amerika, omringd door Mexico, Belize,
Honduras, El Salvador, de Stille Oceaan en de Golf van Honduras. Het land is drie
keer zo groot als Nederland en heeft 9,5 miljoen inwoners. In de noordelijke
provincie, evenals aan de zuid-en oostkust heerst een vochtig, heet klimaat; het

binnenland is bergachtig, op sommige plaatsen hoger dan 4000 meter.
Grofweg kan de guatemalteekse bevolking ingedeeld worden in indigenas (MayaIndianen), ladinos of mestiezen (nakomelingen van indigenas en blanken) en een
kleine blanke elite. 60 procent van de bevolking is Maya. Naast het spaans worden
er 22 indiaanse talen gesproken. 63 procent van de bevolking is analfabeet, op het
platteland soms oplopend tot 90 procent (Gijsbers 1991:3).
Armoede en ondervoeding zijn wijdverspreid onder de indigenas en grote delen van
de ladinos. Armoede in Guatemala heeft te maken met de zeer ongelijke
inkomensverdeling tussen arm en rijk die nog steeds groeit. In 1984 verdiende de
rijkste 20% van de mensen 57% van het nationaal inkomen. Op het platteland
verdiende 83% van de bevolking 35% van het totale rurale inkomen terwijl de 2%
van de boer(inn)en die meer dan 35 ha. land bezitten, 40% verdiende.
De druk op land is enorm. In 1980 was het aantal landloze boer(inn)en gestegen
tot 420.000 en het aantal met minder dan 3.5 ha. tot 417.000. Deze mensen hebben
niet voldoende land om te voorzien in hun levensonderhoud. Vele boer(inn)en
trekken in het oogstseizoen naar de plantages om hun inkomen aan te vullen.
Landhervormingen treden niet op, terwijl veel land van grootgrondbezitters braak
ligt. (Painter,1989) 2% van de landeigenaren bezit 70 procent van de grond. 91
procent van de bevolking leeft op marginale gronden.(Gijsbers, 1991:4)
In de landbouw ligt de nadruk op de stimulering van gewassen voor de export. In
de periode van 1950-1980 vertoonde de agro-export-sektor een groei van 7.5%.
De produktie van voedselgewassen steeg in die periode met 3%. Dit was niet
voldoende om de bevolkingsgroei van 3.5% bij te houden. In de periode 1965-1975
steeg het aantal ondervoede kinderen bijvoorbeeld met 50%. (Painter, 1989)
De meerderheid van de bevolking is werkzaam in de informele sektor en de
landbouw. De voornaamste motor van de ekonomie van Guatemala is de
exportlandbouw, de belangrijkste exportgewassen zijn koffie, katoen, kardamom,
suiker, vee en bananen. Handel wordt vooral met de VS bedreven. De lonen op de
plantages die produceren voor de export zijn zeer laag, vaak onder het
bestaansminimum. Leef- en werkomstandigheden zijn er slecht.
De belangrijkste industrietakken zijn olie, nikkel, textiel, voedselverwerking en
chemie. De industrie is veelal in buitenlandse handen, vooral van de VS. Ook zijn
er een aantal nederlandse bedrijven gevestigd, waaronder Shell en Philips
(Gijsbers, 1991:5).
De positie van de Maya: een historische schets
Omstreeks het jaar 300 hadden de Maya-Indianen een indrukwekkende beschaving
opgebouwd. De Maya's kenden een landbouwsysteem waarmee ze een gevarieerd
voedselpakket produceerden. Ook beschikten ze over een schrift, een kalender en
kenden ze wis- en sterrenkundigen.
In 1524 veroverden de Spanjaarden Guatemala. Rond 1600 was tweederde van de
bevolking door geweld en ingevoerde ziekten om het leven gekomen. De Spanjaarden gebruikten de indianen als slaven op plantages voor exportprodukten.

In 1821 werd Guatemala onafhankelijk. De positie van de indigenas verbeterde er
niet door. De gemeenschapsgronden werden afgenomen en vervangen door
individueel grondbezit. Indigenas werden de slechtste (berg)gronden toebedeeld om
plaats te maken voor plantages van de katholieke kerk en duitse immigranten.
Tegelijk werd de erfelijke schuldarbeid ingesteld. De indigenas werden leningen
opgedrongen die ze met arbeid op de plantages moesten afkopen. Omdat ze daar
niet aan toe kwamen, werden de schulden door hun kinderen overgeërfd. Zo waren
de rijke landbezitters generaties lang verzekerd van goedkope arbeidskracht
(Gijsbers, 1991:3, GKN, 1980:10-11).
Naast duitse koffieboeren ging vanaf 1898 de noord-amerikaanse United Fruit
Company (UFCO) een belangrijke rol spelen in de guatemalteekse ekonomie. In
haar topperiode bezat zij in Guatemala 223.000 hectare grond; dit was het dubbele
van wat de 160.000 armste boeren bezaten. Verder had ze het monopolie in het
post- en vrachtvervoer.
Van 1944 tot 1954 kende Guatemala een demokratische periode. In '54 werd aan
de demokratie een einde gemaakt met een door de VS gesteunde staatsgreep. Deze
staatsgreep luidde een periode in van militaire diktatuur en onderdrukking van de
bevolking. Alle verkregen mensenrechten werden teruggedraaid, tegenstanders van
het militaire regime 'verdwenen' of werden vermoord. Vakbonden, koöperaties en
de alfabetiseringscampagne werden verboden.
Slachtoffers van deze politiek zijn met name arme ladino's en indigenas (Gijsbers,
1991:2).
In de jaren '70 steekt de oppositie weer de kop op. In dezelfde periode groeit de
guerrillabeweging (verenigd in het URNG: Unidad Revolucionaria National
Guatemalteca) sterk. De guerrilla is voornamelijk aktief in de hooglanden waar de
indigenas haar ondersteunt. Om de weerstand van de bevolking tegen de diktatuur
te onderdrukken begon het leger dan ook een gekoördineerd 'counter-insurgency'plan. Dit ging vergezeld van een fervente anti-kommunistische ideologie (in
aansluiting op de Koude Oorlog-ideologie van de VS) waarvan het idee dat de
interne vijand (de guerrilla) verslagen moest worden, deel uitmaakte. Een ander
onderdeel van deze ideologie was het idee dat de sociale basis van de guerrilla, de
indigenas, ondermijnd moest worden.
In de gebieden waar de guerrilla aktief is hanteerde het leger de taktiek van de
verschroeide aarde. Maïsvelden werden verbrand en veel 'subversieven' vermoord.
De bevolking van platgebrande dorpen werd bijeengedreven in zgn. modeldorpen.
Verschillende modeldorpen vormden een geografische en bestuurlijke 'ontwikkelingspool'. Binnen deze ontwikkelingspolen konden de militairen optimaal kontrole
uitoefenen. Daarnaast waren de bewoners van de modeldorpen voor voedsel
afhankelijk van toevoer uit andere gebieden.
In dezelfde fase richtte het leger het zgn. Inter Institutionele Coördinatie Systeem
(IICS) op. Dit was een politieke struktuur (gedomineerd door militairen) die
parallel liep aan de bestaande overheidsstruktuur, waardoor ten alle tijde kontrole
op de overheid mogelijk zou zijn. Onder de burgerregering werd de naam van dit

systeem vervangen door het woord 'ontwikkelingsraden'. Deze raden moesten de
ontwikkeling in bepaalde regio's koördineren. Ze vormden echter bovenal een
kontrolemechanismevan de militairen (Enge, Krueger, 1985:viii, IGE, 1985:4-5).

In 1984 zijn er naar schatting zo'n half miljoen mensen die Guatemala ontvlucht
zijn. Verder zijn ongeveer een miljoen mensen uit het noorden gevlucht naar
andere delen van Guatemala. Ondanks het aantreden van de burgerregering in 1986
is er voor de indigenas tot op heden niet veel veranderd (Gijsbers, 1991:2-3, IGÈ,
1986:39-44). Mensenrechten worden nog steeds op grote schaal geschonden.
(Painter, 1989:87-88)
In 1985 waren er verkiezingen en vond een formele overdracht van de macht plaats
aan een burgerregering. In de ideologie en strategie van het leger diende dit om
zowel de weerstand vanuit Guatemala te verminderen, als om het internationale
isolement waarin zij was gekomen na de konstante schendingen van de mensenrechten te doorbreken.
Gezien de sterke invloed van het leger op de overheid kan de burgerregering
gezien worden als een façade voor de macht van de militairen. Ook de regering
van Serrano, president sinds de verkiezingen van 1991, ontkomt niet aan deze
'kolonisering van de staatsmacht' door het leger.
Ontwikkelingshulp
Veel landen hebben begin jaren '80 vanwege de voortdurende schendingen van de
mensenrechten en de militaire onderdrukking hun ontwikkelingshulp aan Guatemala
opgeschort of ingetrokken. Internationale donoren wilden niet bijdragen aan
"a highly controversial program under the control of a highly controversial
army" (Krueger, Enge, 1985:57).
Toen in 1985 de Christen-demokraat Cerezo aan de macht kwam namen verschillende landen dit voor een aanwijzing dat Guatemala een opening naar een
demokratisch politiek systeem had gemaakt en kwamen hulpstromen weer op grote
schaal op gang.
Vanaf 1986 is ook de hulp van de EG veelzijdiger geworden (deze betrof daarvoor
vnl. noodvoedselhulp) en enorm in omvang toegenomen. In totaal is in de periode
1986-1988 46 miljoen ECU (= ongeveer $55 miljoen) aan hulpgegeven, tegenover
1 miljoen ECU in de periode 1983-1986 . De EG-hulp aan Midden-Amerika zal in
de eerste helft van de jaren '90 sterk toenemen en zal tussen 1991 en 1996 zo'n
600 miljoen ECU gaan bedragen.
Probleemschets
Verschillende landen hebben zich uitgesproken tegen de besteding van ontwikkelingshulp in Guatemala aan door militairen gekontroleerde projekten. Er zijn echter
aanwijzingen dat nog steeds hulpstromen doorgesluisd worden naar organisaties die
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Projekten uitvoeren onder militaire kontrole of in samenwerking met militaire
organen. Veel geld komt waarschijnlijk via multilaterale hulpstromen (waaronder
EG-fondsen) terecht bij dit soort projekten (m.m). De EG geeft veel van haar steun
aan de overheid. Overheidsinstanties staan echter nog onder sterke invloed van
militairen, die nog steeds de machtigste groep in Guatemala vormen. Dit vormt
echter niet het enige problematische aspekt van de besteding van ontwikkelingshulp. Ook de aard van de hulp zet mechanismen in werking waardoor de
militaire beheersstruktuur bevestigd en gestimuleerd wordt. Hier zullen we in
hoofdstuk 6 uitgebreid op ingaan.
Dit werkt een aantal dingen in de hand die ons inziens ingaan tegen een
rechtvaardiger ontwikkeling voor de onderdrukte -maar strijdende!- groepen in de
guatemalteekse samenleving. De huidige situatie van voortdurende schendingen van
de mensenrechten, een politiek systeem dat een aantal individuele vrijheden van
mensen ontkent, een steeds groter wordende tegenstelling tussen arm en rijk en een
ontkenning van de kulturele identiteit van bevolkingsgroepen binnen Guatemala,
moet ons inziens krachtig tegengegaan worden. We hopen dat dit verslag daar een
bijdrage aan vormt.

1.3 Probleemstelling en onderzoeksvraag
Het hoofdprobleem dat we signaleren is onderdrukking van de indigenas in de
hooglanden van Guatemala door de militaire beheersstruktuur binnen de staat. Juist
vanwege de façade die de burgerregering vormt voor de militaire
machtsuitoefening, is een analyse van het politiek systeem en de vertegenwoordiging daarin van bepaalde machtsgroepen door de loop van de tijd, nodig.
Dit vormt dan ook het centrale punt van ons onderzoek.
EG-hulp wordt gekanaliseerd via guatemalteekse staatsinstituties waarop de
militairen invloed hebben. Los van de specifieke projekten waarvoor deze
ontwikkelingshulp aangewend wordt, draagt ze daarmee bij aan het in stand houden
en versterken van de ondemokratische struktuur van die staat, en de onderdrukking
door die staat. Daarnaast zet de aard van de EG-hulp bepaalde mechanismen in
werking die, via de kontinuering van de macht van de militairen en andere
machtige groepen in Guatemala, de situatie van de indigenas op sociaal-ekonomisch
vlak nog verder verslechtert.
Opgrond van het bovenstaande komen we tot de volgende vraagstelling:
Wat is het verband tussen EG-hulp, de bestuurlijke organisatie van de staat en
de onderdrukkende militaire beheersstruktuur in Guatemala?
Naar aanleiding van de hoofdvraag hebben we onszelf een aantal subvragen
gesteld. Deze staan genoemd in bijlage 2.
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1.4 Opbouw verslag
Om onze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, hebben we eerst uitgebreid
onderzoek gedaan naar het guatemalteekse politiek systeem (dit begrip wordt
verduidelijkt in hoofdstuk 2), met een uitlichting van de positie van de militairen
daarbinnen. Vervolgens hebben we de omvang en de aard van de
ontwikkelingshulp van de EG nader bekeken en een analyse gemaakt van de
effekten van deze hulpin de guatemalteekse kontekst.
In hoofdstuk 2 schetsen we het theoretisch kader waarbinnen we onderzoek hebben
gedaan. Hierin komt onze politieke visie naar voren en daaruit voortvloeiend, de
konsepten waarmee in de rest van het verslag gewerkt wordt.
In hoofdstuk 3 gaan we in op de staat en de samenleving in Guatemala vanaf 1944
tot het heden. Ons inziens is een analyse van de vormgeving van het politiek
systeem in de laatste decennia nodig voor het begrijpen van de huidige situatie.
Hoofdstuk 4 over de guatemalteekse hooglanden is een verbijzondering van het
vorige hoofdstuk. Dit hoofdstuk gaat vooral in op de pogingen van het leger en de
civiele overheid tot een grondige herstrukturering van de hooglanden op sociaal,
politiek en ekonomisch, maar bovenal militair terrein.
Om de draad niet kwijt te raken, geven we in het midden en aan het eind van
hoofdstuk 3 en aan het eind van hoofdstuk 4 een theoretische terugblik.
Hoofdstuk 5 behandelt de aard en omvang van de EG-ontwikkelingshulp. Hierin
laten we zien welke doelen en kriteria de EG stelt met betrekking tot MiddenAmerika en Guatemala in het bijzonder. Verder vermeldt dit hoofdstuk de
uitgevoerde projekten in Guatemala vanaf 1985.
In hoofdstuk 6 leggen we het verband tussen het politiek systeem in Guatemala
enerzijds en de EG-hulpstromen anderzijds, waarna we in hoofdstuk 7 onze
konklusies weergeven, gebaseerd op onze onderzoeksgegevens en de lijn in de
theoretische terugblikken.
Aan het begin van ieder hoofdstuk geven we in een inleiding aan wat de lezer(es)
er in kan verwachten.
Een leeswijzer
Voor wie in korte tijd de lijn van het verslag wil doornemen, verwijzen we naar de
terugblikken (3.10, 3.19 en 4.6) en hoofdstuk 6.
Hoofdstuk 3 is vooral geschikt voor hen die naast al het voorgaande ook historisch
onderlegd willen worden over (het leger en de staat in) Guatemala.
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HOOFDSTUK 2 MACHT, STAATEN STAATSTHEORIE

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk willen we toewerken naar een theoretisch kader en de uitwerking
van konsepten voor de analyse van de situatie in Guatemala en de rol van de staat
hierbinnen. Dit kader komt voort uit onze politieke visie en het doel van ons
onderzoek (zie bijlage 6). Daarvoor zullen we eerst kort onze visie op
maatschappelijke ongelijkheid en macht weergeven, van waaruit we aansluiting
zullen zoeken bij verschillende theorieën. Door de koppeling van deze theorieën en
de daarin gebruikte konsepten ontstaat het theoretische kader dat de basis vormt
voor ons onderzoek.
Het doel van dat kader is aan te kunnen geven dat er bepaalde strukturen binnen de
guatemalteekse samenleving aanwezig zijn, die er toe leiden dat er na de verkiezingen van 1985 geen wezenlijke veranderingen zijn opgetreden in de machtsverhoudingen. Onze analyse is politiek-ekonomisch te noemen in de zin dat
machtsverhoudingen centraal staan en dat ongelijkheid in de beschikking over
hulpbronnen aan de basis hiervan ligt.

2.2 Politieke visie
Maatschappelijke problemen (bijv. in de Derde Wereld) zijn in onze ogen niet
alleen het gevolg van ekologische faktoren, bevolkingsdruk of technologische
onvolgroeidheid, maar hangen vooral samen met strukturele verschillen in
zeggenschap van individuen en groepen over de inzet van de aanwezige
hulpbronnen en hun eigen leven
Anders gezegd hangen maatschappelijke problemen dus samen met de machtsongelijkheid tussen (groepen) mensen, waarbij we macht definiëren als 'de (potentiële)
zeggenschap van mensen over hun eigen leven en funktioneren en dat van andere
(groepen) mensen'. In aansluiting op de theorie van Giddens zullen we deze
definitie later specifiëren.
Deze machtsongelijkheid komt naar voren in het proces van maatschappelijke strijd
die (groepen) mensen voeren bij het verdedigen van hun belangen. In deze
belangenstrijd, bijvoorbeeld met als inzet kapitaal, arbeid of kennis, zullen
sommige groepen er beter in slagen hun belangen te verdedigen dan andere.
Wanneer deze belangenverdediging ten koste gaat van de belangen van minder
machtige groepen, spreken we van onderdrukking. Voor ons is machtsongelijkheid
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tussen groepen dus geen statisch gegeven, maar onderhevig aan het onderliggende
proces van maatschappelijke strijd. In het historische proces van maatschappelijke
strijd en de machtsongelijkheid tussen groepen worden steeds weer
maatschappelijke strukturen gevormd, die de bestaande machtsverhoudingen
bepalen en zo ook de verdeling van hulpbronnen, rijkdom etc. tussen groepen in de
samenleving. Bij het analyseren van en zoeken naar oplossingen voor
maatschappelijke problemen dienen deze maatschappelijke strukturen dan ook
centraal te staan.
Er is sprake van machtsongelijkheid en maatschappelijke strijd op verschillende
nivo's; tussen landen, tussen groepen binnen een samenleving, tussen individuen
binnen groepen etc. Macht en onderdrukking kunnen zich manifesteren op ekonomisch, ideologisch en politiek gebied. In bijlage 6 komt onze politieke visie nog
nader aan bod, en wordt deze gekoppeld aan onze wetenschapsvisie en onze doelen
met het onderzoek.
Om een koherent kader te schetsen waarbinnen macht en staatsmacht zich afspelen
en een verband te leggen met de politieke situatie in Guatemala, zullen we eerst de
genoemde begrippen verder theoretisch uitwerken.

2.3 Het bestuderen van sociale systemen
De britse socioloog Anthony Giddens heeft een ons inziens bruikbare uitwerking
voor de bestudering van sociale systemen gegeven, waarbinnen macht een centraal
koncept vormt. Giddens ziet macht als een aan maatschappelijke veranderingen
onderhevig verschijnsel en dit maakt een dynamische beschrijving van
maatschappelijke problemen mogelijk.
De koncepten handelen en struktuur nemen in Giddens' theorie een centrale plaats
in. Giddens beschouwt aktoren in het maatschappelijk proces als bekwaam en
kundig. Ze zijn bekwaam in zoverre ze in staat zijn om op een bepaalde wijze te
handelen en dus keuzes te maken; ze zijn kundig in zoverre ze over voldoende
praktische kennis of informatie beschikken om te kunnen handelen. Aan handelen
ligt niet altijd een van te voren bedacht doel ten grondslag; er is echter sprake van
doelgericht handelen als de aktor daarvan een bepaalde kwaliteit of een bepaald
resultaat verwacht, en als hij deze verwachting of kennis gebruikt om deze kwaliteit
of uitkomst teproduceren. Is er sprake van een gereguleerd type van handelen, dan
spreekt Giddens van praktijken (Munters, 1985:50).
Het doelgericht handelen van aktoren is medebepalend voor de vormgeving van de
samenleving. Een samenleving wordt echter niet alleen bepaald door de
handelingen van individuele aktoren, maar bepaalt op haar beurt ook weer de wijze
waarop de handelingen van individuen plaatsvinden.
Giddens gebruikt drie basisbegrippen om de samenleving te analyseren, namelijk
systeem, struktuur en strukturatie.
Onder een systeem verstaat Giddens 'gereproduceerde relaties tussen individuen
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en/of kollektieven in tijd en ruimte, georganiseerd als reguliere sociale praktijken'.
In tegenstelling tot strukturalistische theorieën, waar het begrip systeem en
struktuur elkaar gedeeltelijk overlappen, maakt Giddens wel een duidelijk
onderscheid tussen systeem en struktuur. Sociale systemen zijn geen strukturen,
maar hebben strukturerende eigenschappen. Het voortbestaan van sociale systemen
veronderstelt de produktie en reproduktie van die systemen in het handelen van
aktoren, door de toepassing van strukturen, bestaande uit (sets van) regels en
hulpbronnen (Munters e.a., 1987:79-81).
Het begrip struktuur verwijst naar de rekursief (steeds opnieuw) georganiseerde
regels en hulpbronnen. Aktoren gebruiken in het sociale leven konstant
strukturerende elementen als media voor de totstandkoming van interakties.
Tegelijkertijd worden deze strukturen ten gevolge van deze praktijken weer
opnieuw geproduceerd. Strukturen zijn beperkend maar maken praktijken ook
mogelijk; ze zijn zowel medium als uitkomst van sociale praktijken. Dit noemt
Giddens de dualiteit van de struktuur (Munters e.a., 1987:40,85).
Het proces waarin strukturerende elementen (ook struktuurkenmerken genoemd)
van sociale systemen ge(re)produceerd worden, waardoor sociale systemen een
zekere mate van kontinuiteit in tijd en ruimte krijgen, noemt Giddens strukturatie.
Daarom wordt zijn theorie als strukturatietheorie aangeduid. In de analyse van (de
strukturele kenmerken van) een sociaal systeem staat de wijze waarop sociale
systemen via de aanwending van regels en hulpbronnen in en door interaktie wordt
gereproduceerd, centraal. De begrippen regels en hulpbronnen lichten we straks
nader toe.

2.4 Macht als struktuurkenmerk
Zoals volgt uit onze politieke visie, zien wij alle maatschappelijke verhoudingen in
samenhang met machtsverhoudingen. Macht is steeds aanwezig in de interaktie van
aktoren; er zijn geen sociale verschijnselen waar pas in latere instantie macht bij
komt kijken.
Analoog aan de dualiteit van struktuur wordt macht volgens Giddens enerzijds
gekonstitueerd door menselijk handelen en is het anderzijds het medium van deze
konstitutie. Dat laatste wil zeggen dat door macht menselijk handelen mede vorm
gegeven wordt.
Giddens definitie van macht is in algemene zin: 'Het
transformatieve vermogen van het menselijk handelen' en in engere zin: 'Het
vermogen om hulpmiddelen te mobiliseren die het mogelijk maken om uitkomsten
te verzekeren wanneer de verwerkelijking afhangt van het handelen van anderen'
(Munters, 1985:53). 'Het gebruik van macht in de interaktie van aktoren houdt de
inzet van hulpmiddelen in waarmee de deelnemers uitkomsten kunnen
bewerkstelligen door het gedrag van anderen te beïnvloeden (Munters, 1985:55).
Macht wordt door Giddens opgevat als een bekwaamheid. Het is geen bezit, maar
een struktuurkenmerk: een eigenschap van een sociaal systeem, bestaand uit regels
en hulpbronnen. Later zullen we duidelijk maken dat het bestaan van regels, de
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beschikking over hulpbronnen en de aanwending van deze regels en hulpbronnen
belangrijke thema's zijn om de macht van de staat te analyseren.

2.5 Strukturen
De strukturele eigenschappen van sociale systemen komen volgens Giddens overeen
met de strukturele eigenschappen van een interaktie. Deze omvatten drie
gelijkwaardige komponenten.
'All human action involves the communication of meaning, the operation of
power and modes of normative sanctioning' ((Giddens, 1983:46/47).
Deze elementen van interakties (kommunikatie, macht en sankties) komen op
struktuurnivo overeen met de termen zingeving, heerschappij en legitimatie.
Aktoren putten voor de totstandkoming van interakties uit deze strukturerende
kenmerken via (interpretatieve en normatieve) regels en hulpbronnen. Strukturen
en hun kenmerken worden op hun beurt door deze interakties gereproduceerd.
In schema 2.1 wordt dit toegelicht.

Interaktienivo:

Kommunikatie

Macht

Sankties

media:

interpretatie
regels

hulpbronnen

normatieve
regels

struktuurnivo:

zingeving

heerschappij

legitimatie

Schema 2.1 (uit Munters e.a., 1987:87)
Om inzicht te krijgen in de machtsuitoefening van de staat in relatie tot andere
(machts)groepen in de samenleving en de reproduktie van de staatsmacht, zijn
volgens ©ns vooral de begrippen heerschappij en legitimatie als strukturerende
kenmerken van belang. Daarom zullen we alleen deze begrippen verder uitwerken.

2.6 Heerschappij en legitimatie
De uitoefening van macht in interakties houdt de inzet van hulpbronnen in. Giddens
onderscheidt twee soorten hulpbronnen:
- allokatieve, die worden aangewend om de materiële wereld te beheersen;
- autoritatieve, die worden aangewend om de sociale werkelijkheid (mensen) te
beheersen (bijv. positietoewijzing).
De belangrijkste vormen van allokatieve hulpbronnen zijn:
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- materiële eigenschappen van de omgeving (ruwe grondstoffen, materiële
machtsbronnen)
- middelen voor materiële produktie/reproduktie (instrumenten, technologie)
- geproduceerde goederen (artefakten gekreëerd door de interaktie van de eerste
twee).
De belangrijkste autoritatieve hulpbronnen zijn:
- organisatie van sociale tijd-ruimte
- produktie/reproduktie van het menselijk lichaam (organisatie en relaties van
mensen in de samenleving)
- organisatie van de levenskansen (konstitutie van kansen voor zelfontwikkeling en
zelf-expressie).
De vormen van autoritatieve hulpbronnen worden niet 'bezeten' door individuele
aktoren, maar zijn verschijnselen in het maatschappelijk geheel. In de samenleving
zijn de levens van mensen (de sociale tijd-ruimte, de produktie van het menselijk
lichaam, levenskansen) op een bepaalde wijze georganiseerd. Deze organisatiewijzen vormen autoritatieve hulpbronnen, waar mensen in interakties een beroep op
kunnen doen. In de kontekst van Guatemala is een sprekend voorbeeld dat de
militairen zowel allokatieve hulpbronnen kunnen aanwenden (bijvoorbeeld wapens)
als een beroep kunnen doen op autoritatieve hulpbronnen, de wijzen waarop de
militairen hun levens in de samenleving hebben georganiseerd: ze durven bijv. hun
wapens te gebruiken en ze hoeven niet te vrezen voor gerechtelijke vervolging.
Macht onstaat volgens Giddens door de kruising van de twee soorten hulpbronnen.
Als een soldaat wel een wapen in handen heeft, maar de trekker niet over durft te
halen, heeft hij dus geen macht op grond van zijn wapen. Andersom kan een
soldaat die in uniform op straat loopt terwijl andere mensen hem op grond van zijn
uniform een bepaalde positie toekennen, extreem veel macht hebben.
Hulpbronnen kunnen worden opgeslagen. Kennis wordt bijvoorbeeld opgeslagen in
boeken, komputers en de hoofden van mensen, geld in kluizen en
produktiemiddelen in fabrieken. Hiermee wordt een surplus en daarmee een bron
van macht gekreëerd. Als dit op een gestruktureerde manier georganiseerd is in een
samenleving is er sprake van heerschappij. In schema 2.2 is het voorgaande als
volgt weer te geven:
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macht in interakties wordt uitgeoefend en
gereproduceerd door de aanwending van
hulpbronnen door de aktoren
hulpbronnen ("resources") • op interaktienivo
zijn struktuurkenmerken .
van sociale systemen
pp struktuurnivo
heerschappij ("domination") is een|
gestruktureerde asymétrie van hulpbronnen.'
waarop in interakties een beroep wordt;
gedaan
Schema 2.2: Heerschappij, hulpbronnen, macht. (Bron: Munters, 1985:55)
In interakties zijn macht en sankties nauw met elkaar verweven. Sanktionering
vindt plaats via normatieve regels die voortkomen uit een bepaalde legitieme orde.
Verschillende auteurs hebben gewezen op het belang van normatieve regels (en de
internalisatie van deze regels in de hoofden van de meerderheid van de mensen in
de samenleving) in interakties, voor de integratie van sociale systemen tot een
legitieme orde. Analoog aan zijn konsept van de dualiteit van struktuur, voegt
Giddens hier aan toe dat het handelen van mensen en de inzet hierbij van
normatieve regels, deze legitieme orde konstitueert.
Het konsept legitieme orde van Giddens hangt nauw samen met het begrip
ideologie dat door veel andere auteurs gebruikt wordt (Giddens, 1983:56-58,6465). In het vervolg zullen we de term ideologie gebruiken. In 2.9 werken we dit
verder uit.
De termen heerschappij en ideologie hangen nauw met elkaar samen, als
chronische kenmerken van sociale aktiviteiten en moeten dus ook in samenhang met
elkaar geanalyseerd worden. Zowel heerschappij als ideologie zijn relationele
begrippen en beide zijn strukturen in een samenleving. Beide begrippen zeggen iets
over macht in interakties. Stuurman zegt hierover:
"Ideologie is niet simpelweg een instrument van macht en macht kan niet
gereduceerd worden tot een effekt van ideologische legitimatie." En:
"Zowel macht als ideologie zijn relationele begrippen, machtsstrijd
impliceert ideologische strijd en omgekeerd." (Stuurman, 1985:157).
Voor een verdere invulling van de begrippen heerschappij en ideologie, zullen we
gebruik maken van de theorie van Gramsci. Giddens en na hem Stuurman hebben
ons gewezen op het starre beeld van strukturen binnen o.a. de politiek-ekonomische
theorieën. Daarom zullen we de begrippen die Gramsci hanteert aanvullen met
begrippen uit de strukturatietheorie. Daarnaast bekritiseert Giddens de politiek18

ökonomische theorieën vanwege hun ekonomisme, dat wil zeggen de centrale plaats
van de ekonomische struktuur als drijvende kracht van de geschiedenis. Een
dergelijk ekonomisme gaat vaak gepaard met een visie op de staat als het
noodzakelijke verlengstuk van de ekonomische macht van de kapitalistische klasse.
De italiaanse socioloog Gramsci veronderstelt een veel lossere band tussen de
ekonomie en de politiek, waardoor een koppeling met Giddens mogelijk wordt.

2.7 Giddens en Gramsci
Met behulp van zijn strukturatietheorie levert Giddens kritiek op de
struktuurtheorieën (zoals bijv het marxisme). In deze theorieën worden strukturen
slechts als beperkend gezien voor het handelen van aktoren. Door het dwingende
karakter van strukturen is er geen plaats voor de aktor als bekwame en kundige
deelnemer aan het sociale verkeer. Tegelijkertijd worden aan strukturen vaak
systeemeigenschappen toegeschreven; de struktuur komt als het ware tot leven.
Giddens wijst met zijn theorie echter de struktuurtheorieën niet geheel af, maar
halveert ze als het ware met de invoering van het begrip dualiteit van struktuur.
Strukturen zijn niet niet alleen beperkend maar maken interakties ook mogelijk.
Anders gezegd: ze bepalen niet alleen de wijze waarop het handelen vorm krijgt,
maar ze vormen in het handelen ook een inzet van strijd. Giddens theorie vormt zo
een link tussen de handelingstheorieën en de struktuurtheorieën. We zien zijn
theorie als een manier waarop we de omstandigheden kunnen analyseren die het
voortbestaan en verandering van strukturen, en daarmee de reproduktie van sociale
systemen mogelijk maken (Munters e.a., 1987:87-89).
In onze analyse van de staat in Guatemala zal de theorie van Giddens dienen als
een konseptueel raamwerk, om te kijken naar strukturen die samenhangen met de
staatsmacht en de positie van machtsgroepen in verhouding tot de staatsmacht. Dit
raamwerk willen we aanvullen met de staatstheorie van Gramsci.
Om de staatsmacht te analyseren, zo stelden we in 2.5, zijn de begrippen
heerschappij en legitimatie van wezenlijk belang. Heerschappij definieerden we als
een een gestruktureerde asymétrie van hulpbronnen. Als mensen in interakties een
beroep doen op deze heerschappij ontstaat macht. Het begrip 'blok aan de macht'
van Gramsci is volgens ons een manier om het begrip heerschappij te specificeren
op het nivo van de guatemalteekse samenleving. Gramsci's begrip blok aan de
macht verwijst naar een klasse-alliantie die de staat gebruikt om haar overheersing
te legitimeren. De lossere band tussen ekonomie en politiek komt bij Gramsci naar
voren in de 'relatieve autonomie' van de staat. Dit wil zeggen dat de staat voor
haar voortbestaan weliswaar afhankelijk is van de klasse-alliantie maar ze heeft ook
eigenbelangen waarmee ze op sommige momenten effektief tegen de belangen van
het blok aan de macht in kan gaan. Het blok aan de macht definiëren wij met
behulp van Giddens iets anders: het is de alliantie van die (groepen) mensen die in
interakties een beroep kunnen doen op een heerschappij en bij juist die
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'gestruktureerde asymétrie van hulpbronnen' baat hebben.
Legitimatie of legitieme orde verwijst naar de wijze waarop deze heerschappij
gerechtvaardigd wordt. Deze legitieme orde noemen we in het vervolg ideologie.
Heerschappij en ideologie hangen nauw samen maar moeten wel onderscheiden
worden, zo stelden we aan het slot van 2.6. Ze vormen in onze ogen beiden
strukturen die de uitoefening van de macht van het blok aan de macht mogelijk
maken (en beperken).
Hieronder zullen we de staatstheorie van Gramsci verder uitwerken, waaruit zal
blijken hoe de staatsvormen diktatuur en hegemonie samenhangen met heerschappij
en ideologie.
2.8 De staat en de samenleving
Gramsci definieert de staat als 'het gehele komplex van praktische en theoretische
aktiviteiten, waarmee de heersende klasse zijn overheersing niet alleen
rechtvaardigt en handhaaft, maar er ook in slaagt om de aktieve konsensus van
degene waar ze (de staat) over regeert, te behouden' (Hoebink, 1988:39). Op grond
van de ideeën van Giddens en Gramsci en de in het voorgaande gedefinieerde
begrippen komen wij tot de volgende staatsdefinitie:
De staat is gen komplex van praktische en theoretische
aktiviteiten, waarmee het blok aan de macht de bestaande
heerschappij rechtvaardigt en reguleert, en er tegelijkertijd in
slaagt om in interakties met haar macht die ze door de
aanwending van de heerschappij verkrijgt, de heerschappij te
handhaven.
Dit komplex van praktische en theoretische aktiviteiten verdelen we analoog aan
Borrell (1991:19) in politiek regime en politiek systeem.
Het politiek regime betreft de wijze van legitimatie en regulatie van de
machtsuitoefening binnen het blok aan de macht. Dit werkt voor het grootste deel
via het staatskomplex. Het politiek systeem refereert aan de relatie tussen het blok
aan de macht en de delen van de maatschappij die de heerschappij (veel) minder
goed kunnen aanwenden om macht in interakties uit te oefenen. Staatsmacht
tenslotte, is de macht van de Staatsmanagers die voor het handhaven van een
bepaald politiek regime en politiek systeem gebruik kunnen maken van
geïnstitutionaliseerde staatsapparaten. De Staatsmanagers vormen een onderdeel van
het blok aan de macht en kunnen gezien hun toegang tot staatsapparaten specifieke
hulpbronnen aanwenden.
We zien 'de staat' dus niet als een handelende aktor. We verstaan onder staat een
staatskomplex, bestaande uit theoretische en praktische aktiviteiten,
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geïnstitutionaliseerd in staatsapparaten. In navolging van Stuurman onderscheiden
we verschillende apparaten. Deze apparaten zijn: De regering, het administratieve
apparaat, de rechterlijke macht, de vertegenwoordigende organen op nationaal,
regionaal en lokaal nivo en een aantal ideologische apparaten. Stuurman noemt ook
nog het geweldsapparaat, maar die hebben we gezien de speciale positie van het
leger in Guatemala uitgesloten van het staatskomplex.
Het begrip 'Staatsmanager' refereert aan een iets enger staatsbegrip, namelijk die
(vertegenwoordigers van) staatsapparaten die het beleid op nationaal nivo maken
(de regering) en hun vertegenwoordigers op regionaal en lokaal nivo
(partijgebonden).
De centrale begrippenparen die Gramsci hanteert bij de analyse van politiek en
staat zijn dwang/geweld en konsensus en daaraan gekoppeld diktatuur en
hegemonie. Het eerste begrippenpaar verwijst naar staatsfunkties en heeft
betrekking op de manieren waarop de staat de samenleving (en daarmee
samenhangend de heerschappij en de ideologie) tracht te organiseren. Het tweede
begrippenpaar verwijst naar staatsvormen, de organisatie van het staatskomplex zelf
waarmee konsensus nagestreefd wordt of dwang wordt uitgeoefend.
Er is in feite sprake van twee extreme staatsvormen (zie schema 2.3) die in
werkelijkheid vele tussenvormen kennen en elkaar overlappen.
staatsfunktie

staatsvorm

organisatie

dwang/geweld

diktatuur

geweldsapparaten:
leger, politie, rechterlijke
macht

konsensus

hegemonie

hegemoniale apparaten: kerk,
korporaties, verenigingen,
partijen, onderwijs.

Schema 2.3: De staat bij Gramsci (Bron: Hoebink, 1988:39)
Je kunt binnen de staatsapparaten onderscheid maken tussen geweldsapparaten en
hegemoniale apparaten. De staatsvormen hegemonie en diktatuur bevatten altijd
zowel elementen van konsensus als van dwang. Al naar gelang de verhouding
tussen de manieren (dwang of konsensus) waarop de staat de samenleving (zowel
het politiek regime als het politiek systeem) tracht te organiseren, is er sprake van
een voornamelijk hegemoniale of diktatoriale staat.
De hegemoniale apparaten kom je niet alleen tegen in de politieke maatschappij
(zoals politieke partijen) maar ook in de burgerlijke maatschappij (zoals de
'ontwikkelingsraden' op het platteland van Guatemala en het onderwijs).
De Staatsmanagers moeten de legitimatie van de heerschappij in het algemeen en
hun toegang tot staatsapparaten kontinu opnieuw organiseren. Dit gebeurt enerzijds
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door het sluiten van allianties tussen de (groepen) mensen van het blok aan de
macht, maar ook door een ideologie in de samenleving dominant pogen te maken.
In termen van Gramsci slaat het eerste op het organiseren van een staatskomplex
zodanig dat een alliantie tot stand komt in het politiek regime tussen de
Staatsmanagers en andere groepen van het blok aan de macht. Het tweede slaat op
de wijze waarop de staat de heerschappij in het politiek systeem poogt te
legitimeren. Voor beide gevallen kunnen zowel diktatoriale als hegemoniale
apparaten aangewend worden.
Zowel de begrippen heerschappij en ideologie, als de begrippen dwang en
konsensus (diktatuur en hegemonie) zeggen iets over de macht van de staat. De
verhouding tussen de twee begrippenparen is echter geenszins rechtlijnig. In dit
verslag zullen we aan de hand van de analyse van de begrippen heerschappij en
ideologie proberen aan te geven in welke mate er in Guatemala sprake is van
hegemonie of diktatuur, en hoe die staatsvorm georganiseerd is. Bovendien kunnen
we beoordelen hoe de heerschappij in Guatemala gekonstitueerd is en welke
groepen opgrond van de heerschappij macht in interakties kunnen uitoefenen.
In 2.10 zetten we het bovenstaande in een theoretisch kader. Nu gaan we eerst nog
nader in op het begrip ideologie, gezien de grote rol die ideologie speelt in de
strategieën van de militairen en de Staatsmanagers in Guatemala. Daarbij maken we
een koppeling met het begrip hegemonie.

2.9 Ideologie en hegemonie
Ideologie is bij Gramsci 'het geheel van gebruiken, rituelen, vanzelfsprekende
denkwijzen en uitgewerkte normen of theorieën, dat voor een bepaalde kategorie
mensen als het normale gezichtspunt geldt' (Stuurman, p. 129). Je kunt ideologie
dus zien als een door een samenleving 'subjektief geleefde werkelijkheid'. Een
individu ervaart zowel de externe voorwaarden van het bestaan als de eigen
handelingen als 'betekenisvol' (Dit is niet hetzelfde als 'zinvol'). Het geheel van
die betekenissen heeft een struktuur en dat noemen we ideologie. Ideologie is niet
alleen 'beperkend', maar ook 'mogelijk makend'. Verder merkt Giddens op dat
aktoren niet passief de symbolische ordes (die deel uitmaken van de ideologie) die
het blok aan de macht probeert op te leggen, overnemen (Giddens, 1983:65-67).
De legitimatie van de heerschappij kan niet opgevat worden als een eenzijdige
inprenting van normen en waarden (die onderdeel uitmaken van een ideologie).
Voor zover we van een dominante ideologie kunnen spreken gaat het om een
steeds verschuivende asymetrische verhouding tussen meerdere ideologische
komplexen (Stuurman, 1985:156).
Het verband tussen heerschappij en ideologie wordt konkreet in de organisatie van
ideologie. Het konsept hegemonie van Gramsci verwijst naar een samenhang tussen
de organisatie van ideologieën en de politieke krachtsverhoudingen in het blok aan
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de macht (het politiek regime) en vân het blok aan de macht in de samenleving (het
politiek systeem). Deze samenhang wordt voornamelijk bewerkstelligd via
hegemoniale apparaten die konsensus in en tussen alle sektoren van een
maatschappij proberen te kreëren (Dit in tegenstelling met diktatuur, waar de
nadruk ligt op dwang en geweldsapparaten).
Bij Gramsci ligt het verband tussen heerschappij en ideologie mede in de
organisatie van ideologie. De Staatsmanagers weten de macht van het blok aan de
macht in een hegemonie te handhaven door een kombinatie van ideologie en
organisatorische technieken. Stuurman noemt als voorbeelden massameetings,
demonstraties, vergaderingen, ledenwerving en -binding, propaganda en scholing
(Stuurman, 1985:174). Deze voorbeelden slaan vooral op de konsensus-funktie van
de staat. In Guatemala, zo zal blijken in dit verslag, worden ook dwangmiddelen
ingezet bij de organisatie van ideologie.
Hegemonie behelst echter niet alleen de organisatie van ideologieën. De
Staatsmanagers voeren ook een bepaalde politieke strategie uit die materiële
voordelen voor bepaalde groepen met zich meebrengt. Daardoor kreëren zij een
bepaalde samenhang in het blok aan de macht. De mate van samenhang leidt tot
een al of niet 'sterke' staat ten opzicht van haar 'onderdanen'. In hoofdstuk 3 gaan
we in op de mate van samenhang in het blok aan de macht dat door de staat in
Guatemala gekreëerd wordt.
Stuurman noemt verschillende wijzen waarop de hegemonie, waarin de organisatie
van ideologie en de politieke krachtsverhoudingen verweven zitten, konkreet kan
worden (Stuurman, 1985:156):
- ekonomische sankties en premies
- sociale druk en kontrole
- positieve disciplinering, vaak in schijnbaar technische leerprocessen of
organisatorische procedures
- geweld en de dreiging daarmee. Dit vindt plaats aan de kant van de staat,
maar ook in andere situaties en door andere instanties. Het
geweldsmonopolie van de staat is een normatief beginsel en geen feitelijke
toestand.
- Juridische sankties en spelregels (hierin komen vaak de voorgenoemde
machtsmiddelen samen).
Gramsci's konceptie van hegemonie omvat tot slot drie elementen:
1) De hegemonie van het blok aan de macht dat grotendeels via de staat
georganiseerd wordt, berust op de kombinatie van ideologie, organisatie en een
geloofwaardige dreiging met geweld. Ook de staat zelf, als symbool van orde bij
uitstek, heeft een politiek-psychologische uitwerking.
2) Hegemonie berust ook op het vermogen van het blok aan de macht om
daadwerkelijk leiding te geven op technisch en ekonomisch terrein.
3) Een hegemonie is sterk als de dragende ideologieën verankerd zijn in de riten en
praktijken van het dagelijks leven (Stuurman, 1985:175-176).
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2.10 Een theoretisch kader
In het voorgaande hebben we aangegeven wat het belang van heerschappij en
ideologie is. Heerschappij definieerden we als een gestruktureerde asymétrie van
hulpbronnen (waarop het blok aan de macht haar positie baseert) die een bepaalde
kategorie mensen als normaal ervaart (en waaraan dus een ideologie is verbonden).
De dominante ideologie is een gestruktureerde asymtrische verhouding tussen
verschillende ideologieën, die de heerschappij legitimeert.
De koppeling tussen heerschappij en ideologie maakten we met behulp van het
konsept 'de organisatie van ideologie'. Konsensus en dwang verwijzen naar de
manieren waarop de staat de dominante ideologie organiseert, zodat de heerschappij
gelegitimeerd wordt.
Het blok aan de macht definieerden we als de alliantie van die (groepen) mensen
die in interakties een beroep kunnen doen op een heerschappij en bij juist die
'gestruktureerde asymétrie van hulpbronnen' baat hebben. Het blok aan de macht
heeft dus baat bij een staat die een legitimerende werking heeft. Daardoor
aksepteren ze de eigenbelangen van de Staatsmanagers. De staat krijgt een eigen
legitimiteit en vormt in feite een hulpbron van het blok aan de macht.
Hegemonie (of diktatuur) tot slot, verwijst naar de verhouding tussen konsensus en
dwangdie de staat hanteert. Hegemonie kent 3 essentiële elementen:
- een kombinatie van ideologie, organisatie en de dreiging met geweld
- de mogelijkheid leiding te geven op technisch en ekonomisch terrein
- in dagelijkse praktijken verankerde dominante ideologie
In het blok aan de macht in Guatemala onderscheiden we de volgende groepen1:
1) De Staatsmanagers, degenen die direkt belast zijn met het handhaven van een
het politiek regime en politiek systeem en hiervoor gebruik maken van de
geïnstitutionaliseerde staatsapparaten (regering en vertegenwoordigers, politieke
leiders van de staatsapparaten).
2) De militairen, waarmee we meestal de top van het geweldsapparaat bedoelen,
bestaande uit strategen, ideologen en generaals. Binnen het leger bestaan 2
stromingen.

'Een ander onderscheid dat in het verslag naar voren komt is meer gebaseerd op de
ideologie die nagestreefd word: de 'Old guard' die geen hervormingen wil, een kleine
staat nastreeft, en de wereld beschouwt als een die tegen de kommunistiese bedreiging
beschermd moet worden. Deze stroming is voornamelijk te vinden onder de
grootgrondbezitters, en in mindere mate onder de kapitalisten en de buitenlandse
investeerders. Opideologisch gebied zijn er overeenkomsten tussen de visie van 'the Old
Guard' met de konservatieve stroming binnen het leger. De 'New Right Modernizers', te
vinden onder de kapitalisten en de buitenlandseinvesteerders, streven ook een kleine staat
na, maar zijn bereid tot hervormingen (ook minimale sociale), als dat de mogelijkheden
voorinvesteringen en kapitaalakkumulatievergroot.
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- De konservatieve stroming is vooral uit op het verslaan van de guerrilla
door middel van puur militair geweld. Hun strijd richt zich vooral op het
vernietigen van het kommunisme. De coup van mei 1988 kwam van deze
stroming, waarbij deze bereid was de burgerregering onder Cerezo vanaf
1985opzij te zetten,
- De moderniserende stroming richt zich vooral op 'Nationale Veiligheid'.
In een wetenschappelijk onderbouwde counter-insurgencystrijd, richt het
leger zich ook op psychologische en sociaal-ekonomische fronten. Doel is
het bereiken van 'Veiligheid en Ontwikkeling', oftewel vernietiging van de
sociale basis van de guerrilla en integratie van de indigenas in de
exportekonomie. Met het aantreden van Montt in 1982 kwam deze stroming
binnen het leger aan de macht.
3) De privé-sektor, bestaande uit:
- de grootgrondbezitters, de traditionele agrarische elites (de 'oligarchie'),
van oorsprong de (Duitse) koffïebaronnen.
- de kapitalisten, de machtsgroep wier ekonomische macht voortkomt uit de
toegang tot kapitaal en de mogelijkheden om kapitaal te akkumuleren (de
'bourgeoisie'). Hieronder vallen zowel de agrarische als de niet-agrarische
sektoren.
- en tot slot de buitenlandse investeerders, zowel agrarisch ((bananenplantages) als niet-agrarisch (delfstoffen, industrie etc).
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Het theoretisch kader ziet er in een schema als volgt uit.

Giddens

interaktie:

macht

sankties

media:

hulpbronnen

normatieve
regels

struktuur:

heerschappij

legitimiteit

ZZIZZ
Gramsci

blok aan de
macht

ideologie

STAAT
voor de organisatie van
ideologiën, t.b.v. legitimatie v.d. overheersing
Staatsmanagers

diktatoriale
apparaten
(via konsensus]

hegemoniale
apparaten
(via dwang)

Schema 2.4: Het theoretisch kader

De macht van de guatemalteekse Staatsmanagers en de hulpbronnen die ze kunnen
aanwenden om die macht uit te oefenen, willen we aan de hand van de volgende
vragen bestuderen:
- Hoe is de macht in haar verschillende verschijningsvormen
gekonstitueerd, met andere woorden: hoe heeft de heerschappij van
het blok aan de macht gestalte gekregen en hoe wordt zij op haar
beurt gereproduceerd.
- Hoe is de ideologie gekonstitueerd: hoe heeft ze gestalte gekregen
om de heerschappij te legitimeren, en hoe wordt ze gereproduceerd?
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- Hoe is de ideologie in Guatemala georganiseerd?
- Hoe ziet het blok aan de macht er uit en hoe heeft zij het politiek
regime en het politiek systeem ingericht.
- Welke plaats nemen diktatuur en hegemonie hierbinnen in en
- hoe weerspiegelt dit zich inde staatsapparaten.
- Wat zijn 'de hulpbronnen voor de macht van de verschillende
groepen in de samenleving.
- Gezien de situatie in Guatemala zullen we speciaal in gaan op de
verhouding tussen het leger en de Staatsmanagers in het blok aan de
macht.
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HOOFDSTUK 3 STAATEN SAMENLEVING IN GUATEMALA
DEELI:EEN HISTORISCH OVERZICHT.

3.1 Inleiding
In het navolgende stuk geven we een historische schets van de ontwikkeling van de
guatemalteekse staat in de veertig jaar tussen de hervormingsgezinde regering van
Arevalo (1944) en de komst van een burgerregering in 1986. Deze vier decennia
zijn grofweg in te delen in vijf periodes met verschillende kenmerken in politiek en
sociaal-ekonomisch opzicht. We zullen deze kenmerken telkens behandelen waar ze
van belang zijn voor de totstandkoming van de huidige heerschappij in de
samenleving in Guatemala. In onze analyse van de staat zal gekeken worden naar
de belangrijkste machtsgroepen in Guatemala en de hulpbronnen waarmee hun
macht gekonstitueerd wordt in heerschappij. Vooral van belang hierbij is de
totstandkoming van allianties tussen machtsgroepen, op basis van
gemeenschappelijke belangen en/of ideologie en hoe deze allianties (het
machtsblok) zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben.
Naast de analyse van het machtsblok zal gekeken worden hoe machtsgroepen
invulling hebben kunnen geven aan het politiek regime en het politiek systeem. In
de situatie van Guatemala gaat het daarbij vooral om de vraag hoe het leger zo'n
centrale plaats in de politiek en in de samenleving heeft kunnen innemen. Dit is
van belang om inzicht te krijgen in de veranderingen die na de verkiezingen in
1986 plaats hebben gevonden en de positie van de burgerregering op dit moment.
Dit zal in het tweede deel van dit hoofdstuk behandelt worden.
In de ontwikkeling van de guatemalteekse samenleving zijn twee tendenzen van
speciaal belang: ten eerste de moderniseringstendens, ofwel de pogingen van
verschillende regimes om sociaal-ekonomische hervormingen door te voeren
waarmee voorwaarden geschapen konden worden voor een verdere ekonomische
groei. Deze tendens weerspiegelt zich niet alleen in de strategie van bepaalde
ekonomische machtsgroepen maar ook in de ideologie van het leger, dat het
grootste gedeelte van deze periode aan de macht was. Ten tweede en daarmee
samenhangend, een tendens van militarisering van de staatsmacht, die zich eerder
doorzet dan afneemt sinds in '86 Cerezo als de eerste burgerpresident in meer dan
dertigjaar 'aan de macht kwam'.
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3.2 Vroege regimes, de liberale autoritaire staat (1871-1944)
In de periode na de onafhankelijkheid van Spanje, in 1821, zijn er twee grote
uitingen te zien van autoritaire regimes. De eerste uiting zijn de 'traditionele
oligarchische regimes'. Deze kenden in Guatemala twee types regeringen. In de
periode 1844 - 1871 zijn deze als konservatief te kenmerken; in de periode daarna
is er sprake van meer liberaal-ökonomische regimes. De liberale overheid zoekt
manieren om de samenleving en haar produktieve apparaat te integreren in de
wereldekonomie (Borrell, 1991:10).
Karakteristiek voor dit laatste type zijn de diktaturen van Manuel Estrada Cabrera
(1898-1920) en van Jorge Ubico (1931-1944). Vóór 1944 werd Guatemala's
ekonomie bepaald door een enkel gewas: koffie, en een niet kontroleerbare markt:
de wereldmarkt.
De dominante ekonomische groepen bestonden dan ook vrijwel uitsluitend uit de
'koffie-baronnen'.
Hun macht wortelde in het systeem van grondbezitsverhoudingen en de toegang tot
arbeid. De gemeenschapsgronden van de Maya-bevolking werden afgenomen en
vervangen door individueel grondbezit. Indigenas werden de slechtste berggronden
toebedeeld om plaats te maken voor plantages van de katholieke kerk en o.a. duitse
immigranten. Hierdoor ontstond het systeem van latifundios en minifundios. De
minifundios (kleine bedrijfjes) waren te klein om te voorzien in voedsel en
voldoende arbeid voor een heel gezin, daarom waren gezinnen genoodzaakt een
deel van hetjaar te werken op de latifundios (plantages). Tegelijk werd de erfelijke
schuldarbeid ingesteld; de indigenas werden leningen opgedrongen die ze met
arbeid op de plantages moesten afkopen. Omdat ze daar niet aan toe kwamen,
werden de schulden door hun kinderen overgeërfd. Zo waren de
grootgrondbezitters generaties lang verzekerd van goedkope arbeidskracht
(Gijsbers, 1991:3, GKN, 1980:10-11).
Het ekonomische monopolie van de grootgrondbezitters weerspiegelde zich ook in
het politiek regime. Het staatsbeleid was primair gericht op het beschermen van de
eigendommen van grote landeigenaren en het verzekeren van een goedkoop en
volgzaam arbeidsleger (Bos, 1990:36).
Het presidentschap van Cabrera betekende het begin van een toestroom van
buitenlandse investeerders naar Guatemala, met name via bananen-enclaves (o.a.
UFco;United Fruit Company). Door het afsluiten van gunstige kontrakten met de
multinationals, door minimale export- en belastingheffingen en restrikties op
vakbondorganisatie nam hun aandeel in de ekonomie sterk toe (Bos, 1990:37).
De kapitalistische sektor was in deze periode nog niet sterk ontwikkeld; hoewel zij
enige ekonomische macht had was haar politieke macht heel klein.
De uitoefening van de macht tijdens de liberale regimes heeft een personalistisch en
autoritair karakter. Ubico was de sterke man van de koffieplanters en runde een
politiestaat die politieke aktiviteit en ekonomische groei verstikte. De
oorlogsekonomie van de VS en de wereldkrisis van 1929 zorgden echter voor een
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Sterke daling in de inkomsten uit de export van koffie. Dit vormde een direkte
aanslag op het politiek regime van de grootgrondbezitters en gaf de sektoren die
wilden moderniseren (o.a. de kapitalistische sektor) een duw in de rug. In
Guatemala wilde Ubico niet toegeven aan de druk van de bevolking om de sociale
basis van zijn regime te verbreden of ekonomische hervormingen door te voeren.
Dalende staatsinkomsten, werkloosheid en de ontevreden massa's, samen met de
frustraties van de kapitalistische middenklasse, zorgden ervoor dat Ubico aftrad.
(Black, 1984:14)

3.3 De demokratische omwenteling tussen 44 en 54: de modernisering komt op
gang
Een 'demokratisch en nationalistisch initiatief leidde in 1945 tot de verkiezing van
Arévalo (1945-1949) als president met 80% van de stemmers achter zich. Zijn
regering en later die van Arbenz (1950-1954) vertegenwoordigden de
hervormingsgezinde alliantie tussen de kapitalistische middenklasse en jonge
officieren uit het leger. Het nieuwe machtsblok streefde naar een modernisering
van het oligarchische staatsapparaat en het scheppen van voorwaarden die een
kapitalistische ontwikkeling mogelijk zouden moeten maken.
In deze periode was de alleenheerschappij van de grootgrondbezitters (met name op
politiek gebied) afgebrokkeld. Ze hadden echter nog steeds veel ekonomische
macht omdat ze het monopolie over het belangrijkste exportgewas hadden en
daarmee deviezen verdienden. Nieuwe groepen waren echter in opkomst: de
kapitalisten, de suiker- en katoenplanters, de veebezitters en kleine industrie.
Het beleid van de regering van Arévalo was gericht was op een diversifikatie van
de agrarische produktie en een nationalistische kapitalistische ontwikkeling, echter
zonder dat er strukturele ekonomische hervormingen plaatsvonden (zoals in het
systeem van landbezitsverhoudingen of de positie van multinationals).
In 1950 werd Arbenz gekozen, een jonge legerofficier van de Partido
Revolucionario (PR), die wel ekonomische hervormingen door wilde voeren. Het
percentage van de stemmen voor zijn partij daalde naar 63%,een eerste aanwijzing
dat het verzet van de oligarchie en de opkomende kapitalistische middenklasse
tegen strukturele hervormingen toenam. In 1952 kwam er onder grote druk van de
massa-bewegingen een Wet op de Landbouwhervormingen. De wet was bedoeld
om een interne markt te kreëren als voorwaarde voor industrialisering. Door een
betere toegang tot land zouden de inkomens en de koopkracht moeten stijgen;
samen met een produktieverhoging zou dit leiden tot de opkomst van een nationale
industrie. Dit vormde een onderdeel van Arbenz' plannen voor een nationale
kapitalistische ontwikkeling. Vele boer(inn) profiteerden hiervan: 100.000 gezinnen
ontvingen samen 600.000 hektare grond.
Nationalistische aspiraties werden nog hoger opgeschroefd door de aanleg van
infrastruktuur (een hydro-energie-centrale, een haven en wegen) die konkurreerden
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met bestaande faciliteiten die in het bezit waren van de VS. (Black, 1984:15).
Grootgrondbezitters en de VS-bedrijven die onteigend werden, waren woedend en
zagen zich bovendien bedreigd door de groeiende massabeweging die op een
succesvolle wijze landhervormingen had weten af te dwingen. Bovendien zagen ze
de toetreding van de kommunistische partij tot de binnenlandse politiek als een stap
dichterbij van het Kremlin tot wereldheerschappij.
Daarnaast werd de scheuring binnen het machtsblok tussen de Staatsmanagers (de
regeringen) aan de ene kant en de middenklasse en het leger aan de andere kant
steeds duidelijker zichtbaar. De moderniserende middenklasse had in eerste
instantie de populistische politiek van Arbenz met de steun van boer(inn)en en
arbeiders gebruikt als een wapen in de strijd tegen de grootgrondbezitters. Zij was
echter makkelijk bereid een alliantie aan te gaan met de VS en de
grootgreondbezitters, omdat ze haar ekonomische belangen voorop stelde. Dit
temeer omdat het de schijn had dat de aktieve massabeweging (de vakbonden en de
kommunistische partij) de grenzen van de populistische konsensus, opgesteld door
de leiders van de revolutionaire partijen, zou overschrijden (ibid:16). Het leger had
in de periode 44-54 legale autoriteit gekregen door het aannemen van een groot
aantal wetten; hierdoor kregen militairen voor het eerst grip op de staat. De groep
van officieren die het leger beheerste was voornamelijk afkomstig uit de
middenklassen, die bereid waren ekonomische hervormingen door te voeren. Zij
was echter tegenstander van serieuze sociale hervormingen zoals die plaatsvonden.
De groeiende macht van het leger en het verzet tegen sociale hervormingen uitten
zich onder andere in de vele militaire samenzweringen tegen Arevalo's en Arbenz'
bewind, (ibid:16)
De poging tot kapitalistische ontwikkeling strandde: de industriële sektor was nog
te zwak, de sterke opkomst van volksorganisaties vormde een bedreiging en de
ontwikkeling van een autonome kapitalistische sektor botste met buitenlandse belangen. (Alguilera Peralta, 1983:62-64).
De onteigening van een groot deel van het land van de United Fruit Company,
tegen een schadevergoeding die Arbenz baseerde op diens eigen (gefraudeerde)
belastingopgave, vormde uiteindelijk de aanleiding voor Eisenhower, de president
van de VS, in te grijpen. Een kleine groep 'liberacionistas'(bevrijders),
voornamelijk bestaande uit aanhangers van de koffiebaronnen in het leger, vocht
zich op initiatief van de CIA, vanuit Honduras naar de hoofdstad. Het leger eiste
van Arbenz een aantal garanties waaronder de eis dat de kommunistische partij
opgeheven werd en dat er geen sprake kon zijn van het bewapenen van de
boer(inn)en. Arbenz stemde niet toe en het leger trok haar steun in. Arbenz bleef
ongewapend achter en moest aftreden. (Black, 1984:16/17)
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Figuur 3.1:De politieke belangen van de VS in Guatemala (uit: IGE, 1986:135).
3.4 De kontrarevolutie van 1954 en het politieke Vakuum (1954-1963): het
moderniseringsprojekt in een andere vorm
De kontrarevolutie luidde een nieuw tijdperk in voor wat betreft het politiek
regime. Een terugkeer naar de traditionele oligarchische regimes was onmogelijk
aangezien de ekonomische en politieke macht van de kapitalistische sektoren en
buitenlandse investeerders sterk toegenomen was. In 1954 werd er dan ook de basis
gelegd voor een tweede soort uiting van de autoritaire staat, een type waaraan in
literatuur wordt gerefereerd als dat van de 'zuidamerikaanse militaire diktaturen'.
In eerste instantie is dit een reaktie op het demokratische en nationalistische
initiatief dat in oktober van 1944 begon. Deze diktaturen hanteren een systeem dat
uitgaat van beperkte politieke participatie. Binnen het politiek regime probeerde het
machtsblok zich te legitimeren binnen de belangrijkste sektoren, zonder de belangen van grote sektoren van de bevolking hierbij te betrekken (Borrell, 1991:10-11).
De modernisering vond plaats binnen de kontekst van een autoritair repressief
systeem en was niet zozeer gericht op de ontwikkeling van een nationale industrie
alswel op een kapitalistische ontwikkeling op basis van buitenlands kapitaal (Bos,
1990:20).
Castillo Armas, van het MLN (Movimiento de Liberación National, de Nationale
Liberale partij), de partij van de grootgrondbezitters en de partij die de
liberacionistas vertegenwoordigde, nam het politieke roer van Arbenz over. De
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MLN bouwde voornamelijk in de oostelijke ladino-provincies, een solide netwerk
op het platteland op, dat bestond uit lokale burgemeesters, gemeentelijke burokraten, middelgrote boeren en comisionados militares (toezichthouders voor de
militairen).
Armas begon naarstig de hervormingen van de afgelopen 10 jaar terug te draaien:
het onteigende land werd teruggegeven, de massabeweging werd de kop ingedrukt
door vervolging, moord en verbanning en de revolutionaire grondwet werd
opgeheven.
Het landbezit en hiermee de ekonomische macht van de grootgrondbezitters werd
zo veilig gesteld. Tegelijkertijd kwam er echter een anti-nationale ontwikkeling,
een industrialisatie op basis van buitenlands kapitaal, op gang: buitenlandse
investeerders werden aangetrokken, de inmenging van de staat in de ekonomie
verminderde, direkte belastingen werden ingevoerd en de privé-sektor werd
gesteund met subsidies. In feite waren dit de moderniseringsideeën van Arbenz,
maar zonder hun nationalistische gedaante: het stimuleren van de agro-export en
van de binnenlandse investeringen in de industrie. Buitenlandse investeerders
hadden wel interesse in de olie- en nikkelreserves in Guatemala. Een 'petroleum
kode' werd opgesteld, en USAID (US Agency for International Development), de
Wereldbank en de Inter-American Development Bank verstrekten leningen voor
nieuwe wegen, energiecentrales, transport- en kommunikatiemiddelen die bijdroegen aan de verdere modernisering. Investeringen in katoen, het bankwezen en
de industrie namen toe. Rubberproduktie, suikerverwerking en veehouderij beantwoordden aan de behoeften van de VS na de oorlog (Black, 1984:17-18).
Er tekende zich een nieuw machtsblok af, gevormd door de grootgrondbezitters,
kapitalisten en buitenlandse investeerders; binnen dit blok heersten er echter grote
spanningen tussen konservatieve sektoren ('the Old Guard'), zoals de
grootgrondbezitters, en de nieuwe moderniserende sektoren ('New Right
Modernizers') zoals financiers, industrialisten, importhandelaren en de
katoenplanters. De konflikten betroffen de strijd om de gunsten van het internationale kapitaal en de hervormingen in de ekonomie. (ibid.: 18/19)
In 1957 werd Castillo Armas vermoord en de spanningen in de privé-sektor
kwamen bloot te liggen. Het zoeken naar een brede konsensus-politiek werd
onmogelijk gemaakt omdat de liberacionistas-beweging de massabeweging als
potentiële vijand van de staat had gebrandmerkt en met terreur vervolgde. Deze
kontekst zorgde ervoor dat de opvolger van Armas zowel de brede sektoren van de
bevolking zou moeten onderdrukken als zou moeten bemiddelen in de konflikten
tussen de oude en de nieuwe sektoren van de privé-sektor.
In de ogen van de VS was er een politiek vakuüm ontstaan: welke politieke kracht
zou het moderniseringsprojekt na de dood van Armas kunnen voortzetten en de
bestaande situatie het hoofd kunnen bieden? De meeste politieke partijen konden in
het klimaat van terreur, onderdrukking en radikaal antikommunisme niet
funktioneren. Alleen het MLN, de partij van de koffïe-baronnen, funktioneerde nog
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als politieke partij, maar haar fascistische konservatisme maakte het ongeschikt
voor de ontwikkelingsplannen van de VS om de guatemalteekse samenleving te
moderniseren (ibid:20).
In 1958 zijn er verkiezingen. De MLN wint maar het leger negeert de uitslag.
Ydigoras, een militair, wordt bij nieuwe gefraudeerde verkiezingen president. Deze
volgeling van Ubico had in eerste instantie niet het vertrouwen van de VS. Maar
als Ydigoras militaire adviseurs van de VS toelaat om anti-Castro Cubanen in
Guatemala in trainingskampen onder te brengen, gaan de VS overstag. De positie
van Ydigoras en het leger in het bestaande politieke vakuum was daarmee echter
geenszins bepaald.
In 1960 probeerden jonge officieren, die het niet eens waren met deze schending
van de guatemalteekse souvereigniteit, een coup te plegen. Zij werden daarin
gesteund door bijna de helft van het officierenkorps. Bovendien bestreden de oude
agrarische kapitalisten en de MLN de nieuwe wets- en belastingshervormingen
waarmee Ydigoras de basis voor industrialisering en modernisering wilde leggen.
De coup mislukte, maar op de golven van arbeiders- en studentenopstanden,
startten een aantal van deze jonge officieren de eerste guerrilla-organisatie. Deze
nieuwe opleving van de revolutionaire oppositie zagen de VS niet meer als een
interne affaire maar als een even grote bedreiging als de Cubaanse revolutie een
paar jaar eerder (ibid:20-21). Deze 'kommunistische bedreiging van het gehele
amerikaanse kontinent' schreeuwde in de kontekst van de Koude Oorlog om harde
maatregelen. De militarisering van Guatemala begon met grootscheepse steun in
geld en training van kadetten van de VS. Het zou leiden tot een leger dat gestadig
groeide in omvang en slagkracht, maar ook als centrale machtsgroep met een
kontinue greep op de staatsmacht. De ideologie van het leger was sterk antikommunistisch. Hierdoor was haar taak niet beperkt tot de verdediging tegen
externe agressors, maar ging ze ook aktief de nationale veiligheid bevorderen door
interne konflikten en sociale onrust (het kommunistische gevaar) te onderdrukken.
Gesteund door de VS begon de opbouw van een zeer effektieve militaire machinerie.
Het politiek vakuüm zorgt in deze periode voor een grote versterking van het leger;
de opkomst van de guerrilla is aanleiding en tegelijkertijd legitimatie voor het leger
om een meer centrale rol te gaan spelen.

3.5 De militarisering van staat (1963-1970)
In 1963 wordt onder aanvoering van de VS besloten Ydigoras af te zetten. Hij had
toegestemd Arevalo, in ballingschap, te laten terugkeren voor de aanstaande verkiezingen. Een militaire samenzwering leidde er toe dat de verkiezingen uitgesteld
werden en Peralta Azurdia kwam aan de macht.
Tijdens het bewind van Peralta (1963-1966) werd de basis gelegd voor de legerstaat van de jaren 70. Dit betekent dat het leger het centrum van het politiek
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regime gaat vormen, vertegenwoordigd door de minister van defensie die zowel
wetgevende als uitvoerende taken draagt (Borrell, 1991:15). De antikommunistische
ideologie van het leger werd de staatsideologie en het doel van de leger-staat wordt
het voorkomen van een burgeroorlog en de vestiging van een kommunistisch
regime. M.a.w. het politiek regime, politieke partijen en de staatsapparaten stond
ten dienste van de counter-insurgencystrijd van het leger. (Bos, 1990:41-42). Het
leger vormde hierdoor het centrum van het politiek regime en het politiek systeem.
Dit weerspiegelde zich in de nieuwe grondwet van 1965 die gedikteerd werd door
het leger. In de praktijk kwam het erop neer dat bijna alle politieke partijen
waaronder de sociaal demokraten en de snelgroeiende Christen-demokraten werden
verboden. (Black, 1984:22) Deze grondwet maakte nog slechts een driepartijsysteem mogelijk, dat de antidemokratische tendenzen van de gronwet van 1956
weer oppakte en de mogelijkheden vergrootte om de politieke partijen te
kontroleren. Het moest garanderen dat er geen politiek extremen regeringsmacht
kunnen krijgen. De PID (Partido Institucional Democratico, de InstitutioneelDemokratische partij) wordt opgericht, die de belangen van de heersende
machtsgroepen en in het bijzonder van het leger zou moeten vertegenwoordigen.
De MLN vertegenwoordigde de belangen van 'traditioneel rechts', de erfgenamen
van de gewapende interventie van 1954. De belangen van de 'getolereerde' linkse
groepen werden gekanaliseerd via de PR (Partido Revolucionario, de
Revolutionaire Partij). Al met al was dit een politiek regime, gebaseerd op uitsluiting, beperking en sturing (Borrell, 1991:17). De leger-staat verkrijgt haar
legitimiteit echter niet door middel van verkiezingen, maar door direkte steun
vanuit de machtsgroepen in de samenleving via CACIF (Comité Coordinador de
Asociaciones Agricolas, Comerciales, Industriales y Financières; de
belangenorganisatie van de kapitalistische sektoren), MLN en PID (Bos, 1990:41).
Het regeringsbeleid van dejaren '60 en '70 bestond voornamelijk uit het scheppen
van de kondities voor een kapitalistische ontwikkeling, zoals juridische, fiskale en
administratieve aanpassingen en de ontwikkeling van een infrastruktuur voor
transport en energie (Alguilera Peralta, 1983:66).
Dit zorgde er samen met de anti-kommunistische ideologie voor dat het leger steun
krijgt vanuit de belangrijkste belangenorganisaties in de samenleving, zoals het
MLN en CACIF (Bos, 1990:42). Ook vanuit de VS ontving Peralta steun in zijn
strijd tegen het kommunisme. Peralta was echter extreem nationalistisch en hoewel
de guerrilla na 1963 snel sterker werd en het leger niet in staat bleek dat het hoofd
te bieden, stond hij het de VS niet toe de bestaande militaire faciliteiten uit te
breiden.
In 1966 waren er nieuwe verkiezingen. De strijd ging zoals afgesproken tussen het
MLN, de PR, en PID. Mendez Montenegro van de revolutionaire partij wint de
verkiezingen, maar het leger is niet bereid haar macht over te dragen. De VS, wier
invloed behalve ekonomisch ook steeds sterker politiek-militair begon te worden,
steunt echter Mendez Montenegro. Dit gebeurt mede onder de druk van de zgn.
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'Alliance for Progress' in de VS die de uitoefening van de macht voorbehouden
vond aan hervormingsgezinde burgerpolitici. Met de bemiddeling van de VS wordt
er uiteindelijk een civiel-militair pakt gesloten dat inhield dat het leger de
verkiezingsuitslag zou respekteren, maar wel de meeste politieke macht zou
behouden, doordat ze de vrije hand kreeg in de counter-insurgency (Bos, 1990:42).
Dit betekent een onderschikking van de politieke partijen aan het militaire projekt.
Na 3 jaar Peralta stond het leger echter machteloos tegenover het sterke linkse
verzet. Mendez nodigde de VS uit militaire adviseurs te zenden om een counterinsurgency kampagne op te zetten. Hoewel er slechts 500 aktieve guerrilleros
waren, stierven er 8000 boer(inn)en. Luchtbombardementen en het gebruik van
napalm waren onderdeel van de strijd (Black, 1984:22-23).
De invloed van het leger nam toe, en het werd steeds professioneler. Dit bleek
onder andere uit het opzetten van een Centro de Estudio Militares (Militair Studie
Centrum).
De regering van Mendez Montenegro was uiteindelijk machteloos, zowel ten
opzichte van de militairen als tegenover de machtige ekonomische groepen. Haar
lichte drang tot hervormingen kon het dan ook niet uithouden tegen de
grootgrondbezitters en de MLN: belastinghervormingen, het belangrijkste geschilpunt, kreeg hij er niet door (ibid.:23/24).
Het gunstige investeringsklimaat en de totstandkoming van de gemeenschappelijke
middenamerikaanse markt (MCCA) in 1963 leidde tot een sterke toename van de
investeringen in de industriële sektor (EIU p23).
Guatemala's industriële en agro-industriële sektor bleek beter dan andere landen in
staat te profiteren van de MCCA en kende dan ook een sterke groei (EIU pl3). In
de jaren 70 namen vooral de investeringen van multinationals in Guatemala sterk
toe. In tegenstelling tot vroeger waren het nu minder investeringen in plantages en
infrastruktuur, maar vooral op het gebied van de industrie, handel en delfstoffen
(olie en nikkel) (Alguilera Peralta, 1983:67,70).
De VS, die ekonomisch en militair een grote invloed op Guatemala hadden,
stonden voor een moeilijke afweging. De omstandigheden in Guatemala waren niet
gunstig voor verdergaande ekonomische hervormingen, die de kapitalistische
sektoren en de industrialisatie zouden kunnen stimuleren. De machtige politieke
partij MLN was hier apert tegen. Aan de andere kant stuitten de wrede akties van
het leger de VS tegen de borst.
Het leger was echter de enige geloofwaardige politieke kracht geworden, omdat de
partijen van het politieke midden (sociaaldemokraten en Christen-demokraten) in de
gepolariseerde guatemalteekse maatschappij niet konden funktioneren of uitgeroeid
waren. Verder drong de 'American Chamber of Commerce' (AMCHAM; waarin
machtige konservatieve VS-zakenlieden, die na de coup in 1954 in Guatemala
hadden geinvesteerd, vertegenwoordigd waren) aan op een 'ijzeren vuist'. Ook de
kapitalistische sektor en de grootgrondbezitters waren afhankelijk van het leger
voor het bewaken van de orde en verdeling van hulpbronnen.
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Guatemala, de basis voor de Middenamerikaanse Gemeenschappelijke Markt, had
een sterke ekonomie, gebonden aan de wereldmarkt, met lage buitenlandse
schulden, nauwelijks inflatie en geen betalingsbalansproblemen. Hierdoor was het
niet noodzakelijk een interne markt te kreëren of strukturele hervormingen door te
voeren, om een verdere ekonomische ontwikkeling te stimuleren (Black, 1984:25).

3.6 De definitieve vestiging van de leger-staat (1970-1978)
Het leger, dat in feite al een centrale positie binnen het politiek regime had
ingenomen, ging met het aantreden van Generaal Arana Osorio (1970-1974) ook
direkte regeringsverantwoordelijkheid dragen. Het politiek regime werd nog sterker
bepaald door het leger. Door middel van gefraudeerde verkiezingen wist zij tot
1982de direkte kontrole op de staatsmacht te behouden (Bos, 1990:43).
Naast haar politieke rol ging het leger ook een steeds grotere ekonomische rol
spelen. Door de toegang tot overheidsfondsen en buitenlandse steun wist zij
aktiviteiten op het gebied van de agro-export, industrie, het bankwezen en
onroerend goed te ontplooien. Begin jaren 80 was het leger uitgegroeid tot een
politieke én ekonomische machtsgroep. De 'Banco del Ejercito' (Bank van het
Leger) was in 1983 de zevende bank van Guatemala met aktiviteiten op het gebied
van onroerend goed, bouw, verzekeringen en industrie. De militairen beheerden
AVIATECA (de nationale luchtvaartmaatschappij) en hadden Guatel
(telekommunikatie), INDE ( staatselekticiteitscorporatie), Channel 5 TV, 2
wapenfabrieken en de belangrijkste havens in handen. Ook wist de top van het
leger zich veel grond toe te eigenen in de vruchtbare en delfstoffen bevattende
Franja Transversal del Norte (de kuststreek van noordwest Guatemala, zie figuur
3.2)(Dunkerley, 1988:466-467, IGE, 1986:20-23).
Al met al onstond er een veranderende relatie tussen het leger en de privé-sektor
als geheel.
De aanhoudende ekonomische groei in de jaren '60 en '70 zorgde er echter voor
dat voor de kapitalistische sektor, ondanks het steeds grotere aandeel van de
militairen, steeds voldoende overbleef. Verder stond zij achter de 'pacifikatie'politiek van de militairen omdat de sociale onrust groot bleef, ondanks de nederlaag
van de guerrilla in de periode van repressie. Tot slot liet het ekonomische laissezfaire-beleid van het leger en het uitblijven van politieke hervomingen ruimte voor
een goed ekonomisch klimaat. De privé-sektor vertrouwde op het model van
eeuwige ekonomische groei.
In de jaren zeventig ontstaat aldus een machtsblok, dat gevormd werd door 3
groepen.
1) De dominante ekonomische sektoren. Deze bestaan grofweg uit twee
stromingen; de ultra-konservatieve 'The old Guard' komt vooral voort uit de groep
van grootgrondbezitters en wordt vertegenwoordigd door ANACAFE (Asociación
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Nacional del Café, de Nationale Associatie van Koffieplanters).
De politieke strijdpunten van deze groep bestond uit niet veel meer dan het
bestrijden van het kommunisme en het tegenhouden van iedere vorm van landdistributie. Hierbij sloot ze aan bij de strijpunten vanhet MLN.
Binnen de kapitalistische sektoren overheerst een stroming die wel bepaalde
ekonomische hervormingen voorstaat, 'The New Right Modernize«'. Deze worden
vooral vertegenwoordigd door de werkgeversfederatie CACIF. Binnen CACIF is er
regelmatig sprake van verdeeldheid, gezien de belangenverschillen tussen de
verschillende ekonomische sektoren die zij vertegenwoordigt. Toch vinden deze
sektoren elkaar in het streven naar vrije markten en verzet tegen sociale hervormingen (Bos, 1990:43).
Opvallend is dat de kapitalistische sektor nauwelijks politieke invloed uitoefent via
politieke partijen. Het MLN vertegenwoordigt slechts een konservatieve faktie en is
niet geschikt om een invulling te geven aan het ekonomische beleid. Dit wordt
echter gedaan door belangenorganisaties als ANACAFE en CACIF (Dunkerley,
1988:462-463). Zo levert CACIF voor ieder regime de minister van ekonomische
zaken.
2) De buitenlandse investeerders en banken. Deze hebben nauwe banden met de
grootgrondbezitters, de militairen en ekonomische en politieke instellingen in
Guatemala.
De buitenlandse bedrijven speelden een belangrijke rol in het industrialisatieproces
in Guatemala in de jaren '70 en kregen een groeiende ekonomische machtsbasis.
Vooral vertegenwoordigd via AMCHAM steunden ze de militaire regimes in hun
strijd tegen het kommunisme.
3) De militairen, die zoals gezegd naast hun politieke macht ook steeds meer
ekonomische macht weten te verwerven. Hun ekonomisch beleid werd gekenmerkt
door het kreëren van vrije markten en weigering om tot serieuze hervormingen
over te gaan, wat overeen komt met de belangen van de binnen- en buitenlandse
kapitalistische en oligarchische sektoren (Bos, 1990:43,44). Op hun beurt
aksepteerden deze de korruptie en de verrijking van de topvan het leger.
Het staatsbeleid in de jaren '70 en '80 zou vooral ten dienste staan van het
machtsblok, gezien de fiskale enjuridische hervormingen en de grote investeringen
in infrastruktuur en energievoorziening. Er was sprake van een vrije markt en het
mildste belastingsysteem van geheel Midden Amerika. Er werden grote konsessies
gedaan aan buitenlandse bedrijven, bv. bij de winning van nikkel en olie
(Dunkerley, 1988:462,466).
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Figuur 3.2: De Franja Transversal del Norte (uit: IGE, 1986:35)
Arana, de legerpresident in de periode 1970-1974 vernieuwde de allianties met
zakenlieden uit de VS. Nieuwe infrastruktuur werd aangelegd om transnationale
ondernemingen aan te trekken, een aantal waterkrachtdammen werden gebouwd, en
multinationals kregen direkte financiële ondersteuning door belastingontheffing. De
'Franja Transversal del Norte' was opengelegd om olie en nikkel te winnen en
nieuwe landbouwgrond te kultiveren. Het leger bouwde hier een nieuwe geografische machtsbasis op (Black, 1984:32-33).
De ekonomische groei kwam vooral ten goede aan het machtsblok. De bevolking
die in het exportgerichte model van de ekonomie vooral diende als goedkope
arbeidskracht, zag haar inkomen dalen ten gevolge van de inflatie. De verarming,
sociaal-ekonomische ongelijkheid en geringe politieke invloed leidden tot een
toenemend verzet vanuit de bevolking. In de jaren '70 wisten nieuwe
guerrillabewegingen (EGP; Ejercito Guerrillero de los Pobres en ORPA;
Organización del Pueblo en Armas) ook steeds meer aanhang te vinden onder de
Maya-bevolking. De militaire regimes, die iedere vorm van politiek protest als
subversief of kommunistisch zagen, reageerden met geweld. Het gesloten politiek
systeem verschafte namelijk geen andere instrumenten om een bepaalde mate van
legitimiteit te verwerven. Dit geweld richtte zich niet alleen tegen de guerrilla,
maar ook steeds meer tegen vakbondsleiders, politieke aktivisten en
volksorganisaties (Bos, 1990:45).
De counter-insurgency strijd van het leger maakte een groeiend geweldsapparaat en
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interventie in de samenleving noodzakelijk.
Hierdoor ontstond er op politiek gebied een belangrijk konfliktpunt tussen het leger
en de privé-sektor. Het leger gebruikte namelijk haar strijd tegen de guerrilla als
legitimatie om haar politieke macht steeds verder uit te breiden en om steeds verder
in te grijpen in de samenleving via staatsapparaten. Hierdoor ontstond er een
konstante druk vanuit de militaire regering op de ekonomische machtsgroepen om
meer belastingen te betalen en om minimale sociale voorzieningen (Dunkerley,
1988:462). De traditionele oligarchie en de moderniserende sektoren waren sterk
tegenstander van een te grote invloed van de staat in de samenleving en een verhoging van de belastingen. Hierdoor bleven de belastinginkomsten van de staat laag;
dit vormde een belangrijke oorzaak van het financieringstekort van de overheid, die
aangewezen was op indirekte belastingen en buitenlandse hulp (Bos, 1990:55).
Door de aanhoudende ekonomische groei kwam dit konfliktpunt niet tot een
uitbarsting. De groei zorgde er namelijk voor dat de indirekte belastinginkomsten
van de staat (voornamelijk uit de export) nogwel stegen.
Onder het regime van Laugerud (1974-1978) kwamen de eerste duidelijke scheuringen in het dominante blok tussen de kapitalistische sektor en de militairen naar
boven. Het politiek regime met de drie-partijen-konstitutie kwam onder druk te
staan. Het werd steeds duidelijker dat politieke partijen slechts dienden als façade
voor de macht van het leger. (Dunkerley, 1988:461/462) Sinds 1970 was het MLN
de belangrijkste verkiezingspartner van het leger geweest. Het MLN was een
machtige fascistische partij met een sterk netwerk in het oosten van het land, met
een eigen 'freelance terror machine' en steun in het officierenkorps. Laugerud zag
zich dan ook in eerste instantie gedwongen een MLN-vice-president te nemen,
maar zocht later aansluiting met de Revolutionaire Partij en rechtse delen van de
Christen-Demokraten. Zo wist hij de MLN uit te sluiten van de staatsmacht (Black,
1984:38). Daarnaast werd de korruptie en individuele verrijking van de top van het
leger steeds meer een doorn in het oog van de ekonomische machtsgroepen.
Militairen gebruikten meer en meer hun politieke macht voor de verwezenlijking
van ekonomische ambities. Naast de opkomst van de industriële sektor en
buitenlandse investeerders, ontwikkelden op deze manier ook de militairen zich in
dejaren 70 tot een ekonomische machtsgroep. Dankzij haar politieke macht, die zij
ontleende aan en legitimeerde met haar strijd tegen de guerrilla, haar toegang tot
staatsfondsen en de kontrole over een veertigtal overheidsinstituties, wist de top van
het leger haar aktiviteiten op gebied van handel, industrie, landbouw en
financiering sterk uit te breiden (Dunkerley, 1988:467). Het leger had zich hiermee
dus een eigen ekonomische basis geschapen en was in plaats van het gewapende
instrument van de dominante ekonomische groepen, zelf hiervan onderdeel
geworden.
"If the militairy are to combat subversion, they don't have to be the
employees of the rich, but their partners" (uitspraak van Arana in
Dunkerley, 1988:467)
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3.7 De leger-staat in een krisis (1978-1982)
Tot 1978 kende de guatemalteekse ekonomie een duurzame groei. In dejaren 70-78
groeide het Bruto Nationaal Inkomen met zo'ri 6% perjaar. De produktiestruktuur
werd diverser. De kapitalistische exportsektor werd gestimuleerd door de MCCA
en de politiek gericht op industriële ontwikkeling; de traditionele exportsektor van
monocultures werd aangevuld met andere gewassen als katoen, suiker, kardomom
en vee. Vanaf 1979komt er echter een enorme ekonomische recessie: de prijzen en
produktie van koffie, katoen, nikkel en olie dalen, de handel en het toerisme nemen
af en de exportinkomsten dalen drastisch. Aan de andere kant leidt de
verwaarlozing van interne markt en een tekortschietende voedselproduktie ertoe dat
Guatemala steeds meer voedsel moet importeren. De voedselimport werd tussen
1970 en 1980 verzesvoudigd. (Bos, 1990:51).
Ook stort de middenamerikaanse markt in, nemen regeringen «enten protektionistische maatregelen en neemt de internationale handel sterk af. Door de inflexibiliteit van de agro-exportekonomie van Guatemala werd deze hard getroffen
en zorgde de krisis voor een stijgend tekort op de betalingsbalans.
De ekonomische krisis vormt een direkte aanval ophet bestaande machtsblok.
De groei van het geweldsapparaat, die tot 1978 o.a. betaald werd uit de
ekonomische groei kwam nu in gevaar, waardoor de druk op de privé-sektor om
belastingen over te dragen verder steeg. Het onvermogen van het leger het steeds
sterker wordende verzet vanuit de bevolking de kop in te drukken en het
ekonomisch wanbeleid zorgde ervoor dat het vertrouwen van de privé-sektor in de
militaire regimes afnam. Dit leidde tot dalende investeringen en kapitaalvlucht. De
kosten van de ekonomische krisis werden vnl. betaald door het armste deel van de
bevolking (met name in de agrarische sektor) dat door de inflatie de reële waarde
van haar inkomen achteruit zag gaan. (EIU, 1991:13-15,17, Bos, 1990:51-52).
Massaorganisaties als het CNUS (Comité Nacional de Unidad Sindical; de
verenigde vakbonden) en de CUC (Comité de Unidad Campesina; de verenigde
boerenbewegingen) worden steeds aktiever en organiseren massademonstraties
tegen het militaire regime. Ook de kracht van de guerrilla groeit, met name door
de deelname en steun van de indigenas (Black, 1984:38). De opleving van het
verzet eindjaren '70 leidt tot een verdere verslechtering van het investeringsklimaat
en gebrek aan vertrouwen van de partikuliere sektor.
In 1978 kwam, ondanks de verkiezingswinst van de MLN, Lucas Garcfa (19781982) dankzij het ingrijpen van het leger aan de macht. Laugerud en na hem
Lucas, hadden te maken met een sterker wordende massabeweging die land en
koopkracht eiste. Als Lucas in 1978 de busprijzen verdubbelt ontstaan er massale
demonstraties. Dit leidt een periode in van terreur van ongekende omvang. Het
geweld is gericht tegen iedere vorm van politiek protest en nu ook gericht tegen
politieke partijen uit hetpolitieke midden (Black, 1984:50).
Naast de massabeweging zag het leger zich ook gekonfronteerd met een vijandige
kapitalistische sektor. Het leger kontroleerde alle kredietfaciliteiten en beschermde
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op die manier haar eigen monopolies. Hierdoor kwam ze in aanvaring met CACIF
die de korruptie en ekonomisch mismanagement onder Lucas veroordeelde. Ook
ontstond er een konflikt tussen het leger en ANACAFE als Lucas door middel van
de verhoging van de belastingen op koffie-export, het begrotingstekort tracht te
verkleinen.
Het leger domineert steeds meer het politiek regime, de invloed van rechtse
politieke parijen en belangenorganisaties als ANACAFE en CACIF neemt af en
door het militaire geweld verslechtert het investeringsklimaat steeds verder.
Bovendien lijkt Lucas niet in staat de guerrilla en het verzet definitief te verslaan.
Al met al leidt dit uiteindelijk tot de scheuring van het machtsblok. Sommige delen
van de privé-sektor worden zelfs taktisch voorstander van verkiezingen (Black,
1984:53-54, Bos, 1990:54-55).
Niet alleen vervreemdde het leger steeds meer van de kapitalistische sektoren,
onder Lucas viel ook de interne stabiliteit van het leger uiteen. De guerrilla werd
sterker en de jonge officieren zagen in dat het leger geen lange termijn visie had,
noch een politiek programma hanteerde. Verder verafschuwden ze de enorme
korruptie in het leger. De rekrutering van soldaten (indigenas) werd steeds
moeilijker en de jonge officieren baalden ervan dat zij moesten vechten tegen de
guerrilla terwijl de generaals zich slechts verrijkten. (Black, 1984:60)
Binnen het leger ontstaan twee stromingen; een konservatieve stroming die nog
steeds gelooft dat het verzet en de guerrilla (het kommunistische gevaar) verslagen
kan worden door middel van militair geweld en een nieuwe stroming die gelooft
dat puur militair geweld alleen op korte termijn overwinningen kan halen. Deze
groep introduceert een nieuwe doktrine van 'Nationale Veiligheid'. De antikommunistische strijd moet zich niet alleen richten op het verslaan van de guerrilla,
maar op alle sociaal ekonomische en psychische fronten, die aan de basis liggen
van het verzet vanuit de bevolking. Dit betekent kortweg een herstrukturering van
de samenleving, ten behoeve van de 'nationale veiligheid' (Zie o.a. Hoofdstuk 4;
De herstrukturering van de hooglanden) (IGE, 1989:10-12).
Door het aanhoudende geweld en schendingen van de mensenrechten komt de
leger-staat uiteindelijk ook in een internationaal isolement terecht. Als Carter de
militaire steun aan Guatemala afhankelijk maakt van de verbetering in de situatie
van de mensenrechten worden de banden tussen de VS en Guatemala door het leger
verbroken, waarmee ook de militaire steun wegvalt.

3.8 Transitie in het politiek systeem (1982-1985)
Beginjaren '80 is zowel de ekonomie als de leger-staat in een krisis geraakt. Deze
krisis betreft zowel het 'politiek regime' (dat de legitimatie en regulatie van de
machtsuitoefening betreft) als het 'politiek systeem' (dat de relatie zelf tussen
burgerlijke maatschappij en de staat aangaat) (Borrell, 1991:19).
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Het politiek regime wordt gekenmerkt door uitsluiting van hervormingsgezinde
politieke partijen en fraude waardoor de staatsmacht in handen van het leger blijft.
In feite dient het alleen om centrale positie van het leger binnen de staat een
bepaalde legitimiteit te geven. Hierdoor keren uiteindelijk ook belangenorganisaties
van de ekonomisch dominante groepen en de extreem-rechtse politieke partijen zich
tegen het leger.
Samen met de ekonomische krisis leidt dit tot een scheuring in het machtsblok
tussen het leger en de privé-sektor. Het politiek systeem is door het uitblijven van
sociaal-ekonomische hervormingen en de ongelijke verdeling van de ekonomische
groei steeds verder afhankelijk geworden van repressie van de bevolking.
Er groeit echter het besef dat alleen geweld de overheersing van het blok aan de
macht niet in stand kan houden (Borrell, 1991:19-20).
De militaire coup van 23 maart 1982 is de 'politieke' reaktie op deze krisis.
Generaal Rios Montt (1982-83) kondigt zijn bewind aan als een 'voorbereidende'
fase voor een 'terugkeer naar de konstitutie'. (Voor het meeromvattende projekt
'Nueva Guatemala' dat Montt nastreefde, zie Borrell, 1991:31-34). Met het
aantreden van Montt grijpt de stroming van Nationale Veiligheid binnen het leger
de macht.
De strategie van het leger met betrekking tot de guerrilla wijzigt zich. De counterinsurgencystrijd gaat zich nu ook richten op sociaal-ekonomische en psychische
fronten, met als doel de sociale basis van de guerrilla te vernietigen. Als onderdeel
van het plan 'Seguridad y Desarollo' (Veiligheid en Ontwikkeling) uit 1982 worden
er modeldorpen en ontwikkelingspolen en burgerwachten opgericht met als doel de
kontrole over de bevolking te vergroten. Tevens start het leger een aantal
ontwikkelingsprogramma's om de kontrole over de bevolking te vergroten en de
Maya-bevolking te integreren in de samenleving (Bos, 1990:58). (Voor verdere
uitleg zie hoofdstuk 4 en figuur 3.3).
Hoewel Rios Montt gebruik blijft maken van een demokratisch getinte retoriek stelt
hij geen datum voor de verkiezingen in het vooruitzicht.
In haar ideologie vormt het leger het meest geschikte instrument om te waken over
de nationale veiligheid, waardoor het in het centrum van het politiek regime dient
te staan (IGE, 1989: 12-14). Door middel van een interne coup en het instellen van
de staat van beleg trekt Montt dan ook alle macht naar zich toe.
Hij schept een militaire bestuursstruktuur (het Inter Institutionele Coördinatie
Systeem) die parallel loopt aan de regeringsstrukturen op nationaal, regionaal en
departementaal nivo. Hierdoor komen alle staatsapparaten en bestuursorganen
onder militaire kontrole te staan (zie bijlage 3 en figuur 3.4).
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Figuur 3.3: De plannen van het leger (1982-1988) (Bron: IGE, 1989:16).
De privé-sektor raakt steeds meer ontevreden over het bewind van Montt. Het
leger heeft alle politieke macht naar zich toegetrokken, waardoor CACIF en
ANACAFE geen invloed meer kunnen uitoefenen op het ekonomische beleid.
Onenigheid over het te voeren beleid en de poging van Montt belastingen te
verhogen, monden uit in een scherp konflikt (Bos, 1990:59-60). Om toch nog enige
legitimiteit aan zijn bewind te geven lanceert Montt een voorstel voor nieuwe
verkiezingen. Door de invoering van een nieuwe kieswet en allerlei tijdrovende
procedures tracht hij echter de verkiezingen voor zich uit te schuiven. Onder druk
van de VS en de politieke partijen wordt hij echter toch gedwongen een
verkiezingsdatum vast te stellen. Als Montt een programma voor opkoop en
distributie van land ondersteunt, ontstaat er een konflikt met MLN en ANACAFE.
Door haar banden met de konservatieve stroming binnen het leger leidt dit nog
vóór de verkiezingen tot een militaire coup.
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Figuur 3.4: Devisie vanhetleger over hunrolinde samenleving (Bron: IGE,
1989:11).
3.9 Devoorbereidingen voorde verkiezingen
De 'nieuwe' militaire regering onder leiding vanMejfa Victores, dietotstand komt
na de coup tegen Montt, erkende direkt dein de laatste maanden vanMontt's
bewind overeengekomen 'calendario electoral' (tijdspad voor verkiezingen),
waartoe Montt zich onder druk vandepolitieke partijen endeVSgedwongenzag.
(Borrell, 1991:35) Mejfa voert eenaantal ekonomische hervormingen door(een
reduktie vande overheidsuitgaven en beperkte belastingheffingen) dielater door
Cerezo verder doorgezet zullen worden (Dunkerley, 1988:498).
Intussen konden er, doordat Meji'a de calendario electoral erkend had,
vriendschappelijker banden ontstaan tussen hetleger endepolitieke partijen.Die
banden werden echter bezoedeld door berichten over deveronderstelde steunvan
het leger aan legergezinde partijen tijdens deverkiezingskampagnes van 1985. De
voornaamste zorg vande partijen betrof hetvergroten vanperspektieven op de
overwinning enhetsmeden vanallianties (Borrell, 1991:80).
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3.10 Terugblik
Tot 1944 waren de grootgrondbezitters dé dominante machtsgroep in de
guatemalteekse samenleving. Hun ekonomische macht wortelde in de
landbezitsverhoudingen (het systeem van latifundios en minifundios) en de
prekapitalistische arbeidsrelaties (zoals erfelijke schuldarbeid), die zowel de
toegang tot land als goedkope arbeid verzekerden. Daarnaast vormden de
grootgrondbezitters de kern van het politiek regime en kontroleerden zij de
staatsmacht. Het staatsbeleid in die tijd is dan ook gericht op bescherming van het
landbezit en het verzekeren van een goedkoop arbeidsleger. De agrarische sektor
produceerde voornamelijk exportgewassen die op de wereldmarkt verkocht worden.
De bevolking leeft in deze periode in armoede en de kapitalistische sektor heeft
door het ontbreken van een interne markt en het staatsbeleid geen mogelijkheid zich
sterk te ontwikkelen. Daarom wordt er een alliantie gevormd tussen de
kapitalistische sektor, officieren uit het leger die ook tot die sektor behoren en
bevolkingssektoren (vertegenwoordigt door de populistische regimes), die er in
1944 in slaagt de politieke macht in handen te krijgen. Sociaal-ekonomische
hervormingen en een modernisering van de staatsapparaten, die de industrialisatie
op gang moeten brengen, worden nu mogelijk. Doordat de bevolkingssektoren er
in slagen steeds meer invloed uit te oefenen op de staatsmacht komt het proces van
industrialisatie in gevaar en stelt het socialisme in het vooruitzicht. De
kapitalistische sektor en het leger trekken zich dan ook terug uit het demokratische
experiment. Daarnaast tasten de ekonomische hervormingen de machtsbasis van de
grootgrondbezitters en buitenlandse investeerders aan, wat uiteindelijk leidt tot de
coup van 1954.
De liberacionistas draaien alle ekonomische hervormingen terug en onderdrukken
de georganiseerde sektoren van de bevolking. Bepaalde veranderingen in het
staatsapparaat blijven om een verdere industrialisering (nu op basis van buitenlands
kapitaal) mogelijk te maken. Tot 1963 is er niet echt sprake van een machtsblok.
De belangen van de grootgrondbezitters, o.a. het tegenhouden van welke sociaalekonomische hervorming dan ook, zijn gedeeltelijk tegengesteld aan die van de
kapitalistische sektor die wel bepaalde ekonomische hervormingen wil waardoor
industrialisatie mogelijk wordt. Zij vinden elkaar echter in de angst voor het
kommunisme en hierdoor wordt ook het leger, waarbinnen de konservatieve
stroming sterk anti-kommunistisch is, een geschikte partner.
Hierdoor ontstaat er in de jaren '70 een machtsblok tussen de privé-sektor en het
leger. De hulpbronnen van de verschillende groepen in het machtsblok zijn
gedeeltelijk overlappend en voor een deel verschillend. De grootgrondbezitters
baseren hun macht voornamelijk op allokatieve hulpbronnen als grond en de
toegang tot goedkope arbeid. De kapitalisten en de buitenlandse investeerders
hebben ook toegang tot de goedkope arbeid en kunnen kapitaalgoederen zoals
krediet als allokatieve hulpbron aanwenden. Het leger bezit in het begin
voornamelijk allokatieve hulpbronnen, zoals wapens, maar krijgt ook steeds meer
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toegang tot hulpbronnen als grond, de toegang tot goedkope arbeid, en
kapitaalgoederen.
Binnen het machtsblok bestaan dus overlappende belangen, er blijft echter een
groot politiek geschilpunt wat de grootte en funktie van de staat betreft.
De privé-sektor is voor de reproduktie van hun ekonomische macht afhankelijk van
een gunstig investeringsklimaat, gekreëerd door het liberale ekonomische
staatsbeleid, de repressie van het leger van de bevolking en het tegenhouden van
hervormingen.
Hoewel de privé-sektor dus belang heeft bij het leger, wenst ze zomin mogelijk bij
te dragen aan de opbouw van staatsapparaten noch aan de groei van het leger. Ze is
bijvoorbeeld apert tegen belastinghervormingen. Het leger daarentegen verwacht
van de privé-sektor een bijdrage in de counter-insurgencystrijd tegen de guerrilla:
daarvoor is een groot leger en een sterke staat nodig.
Door de weigering van de privé-sektor hieraan bij te dragen is het leger voor de
reproduktie van het geweldsapparaat afhankelijk van de ekonomische groei, zodat
de (indirekte) belastinginkomsten uit de export stijgen. De reproduktie van de
staatsmacht is bovendien sterk afhankelijk van de steun vanuit de privé-sektor, met
name van de buitenlandse investeerders. Daarnaast steunt het leger op militaire en
ekonomische hulp uit het buitenland, voornamelijk van deVS.
Door de ekonomische groei in de exportekonomie, de buitenlandse investeringen en
hulp, het onderdrukken van de bevolking en de lage lonen kan het politieke
geschilpunt tussen leger en privé-sektor over de grootte van de staat en de bijdrage
aan de opbouw van leger en staat uit de weggegaan worden.
Gevolg van dit alles is wel dat het leger dat vanaf 1944 langzaam haar politieke
macht heeft zien groeien en dat het, door de steun vanuit de VS in omvang en
slagkracht gegroeid, steeds meer in het centrum van het machtsblok komt te staan.
Het politiek regime
Het politiek regime van de jaren '70 wordt gekenmerkt door uitsluiting en
onderdrukking van politieke partijen en verkiezingsfraude waardoor het leger tot
1982 de direkte staatsmacht in handen heeft. Verkiezingen worden hierdoor een
betekenisloos ritueel, die het politiek regime nauwelijks enige legitimiteit geven.
Dit hoeft ook niet omdat het leger direkte steun ontvangt vanuit de belangrijkste
belangenorganisaties in de samenleving: ANACAFE, CACIF en AMCHAM. De
invloed van deze organisaties wordt echter steeds beperkter als het leger steeds
meer politieke macht naar zich toetrekt en het staatssysteem steeds verder
gemilitariseerd wordt. Politieke parijen en belangenorganisaties worden daardoor
ondergeschikt aan de counter-insurgencystrijd van het leger. Deze strijd wordt
gelegitimeerd door een anti-kommunistische ideologie. Deze ideologie moet ook de
plaats van het leger in de samenleving rechtvaardigen als enige centrale instantie
die in staat is de guerrilla te verslaan en het volksverzet te breken. Hierdoor
kunnen we dan ook spreken van een leger-staat.

48

Het politiek systeem
De leger-staat kan haar legitimiteit niet ontlenen aan verkiezingen. Daarnaast dient
het staatsbeleid vooral de belangen van het machtsblok, waardoor sociaalekonomische hervormingen onbespreekbaar zijn. Het exportgerichte model van de
ekonomie heeft namelijk geen baat bij een koopkrachtige bevolking en het ontstaan
van een interne markt. De bevolking dient binnen dit model vooral als goedkoop
arbeidsleger ten behoeve van de exportsektor. Op basis de sociaal-ekonomische
ongelijkheid, de onderdrukking van volksorganisaties en het ontbreken van enige
politieke invloed groeit het verzet vanuit de bevolking. Het is duidelijk dat de
ideologie van het machtsblok niet gedragen wordt door brede lagen van de
bevolking. Het politiek systeem wordt hierdoor steeds meer beheerst door de inzet
van diktatoriale apparaten. Doordat het politiek regime voor haar overheersing
steeds meer afhankelijk wordt van het gebruik van geweld, kan het leger op haar
beurt ook steeds meer politieke macht naar zich toetrekken.
De leger-staat in een krisis
De ekonomische recessie eind jaren '70 vormt een direkte aanval op de
fundamenten van het machtsblok. De strijd tegen het verzet vanuit de bevolking
maakt een konstante groei van de diktatoriale apparaten van de staat noodzakelijk
en leidt ook tot een steeds groter wordende macht van het leger binnen het
machtsblok en in de samenleving. Bovendien gebruikt het leger haar politieke
macht steeds meer om haar ekonomische macht te vergroten. De invloed van de
belangenorganisaties van de privé-sektor neemt steeds verder af. Het leger blijkt
echter, door de ekonomische krisis (die o.a. geweten wordt aan het ekonomische
wanbeleid en korruptie binnen de staat) en het onvermogen om het verzet vanuit de
bevolking te onderdrukken en de guerrilla te verslaan niet in staat de belangen van
de privé-sektor te verdedigen. Het vertrouwen van de privé-sektor in het leger
daalt. Dit leidt uiteindelijk tot een scheuring van het machtsblok en een krisis in het
politiek regime. Ook komt Guatemala in een internationaal isolement terecht. De
steun van binnen- en buitenland voor de leger-staat valt weg en deze kan haar
overheersing alleen nog te realiseren door het gebruik van geweld.
De verschillende ontwikkelingen leidden ertoe dat het politieke geschilpunt tussen
leger en privé-sektor aan de oppervlakte kwam.
Door het uitschrijven van verkiezingen probeert het leger de krisis binnen het
politiek regime op te lossen Door het afstaan van haar direkte staatsmacht tracht het
leger ruimte te scheppen voor het herstellen van het machtsblok en de legitimiteit
van het politiek regime in binnen- en buitenland te vergroten. Buitenlandse steun
moet dienen om de ekonomische krisis het hoofd te bieden.
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DEEL H: GUATEMALAEN DEBURGERREGERING: 1986-1992

3.11 Inleiding
Dit gedeelte van onze Staatsanalyse behandelt de periode onder de burgerregeringen
van Cerezo (1986-1991) en Serrano (1991-). Zoals in de eerste helft van dit
hoofdstuk duidelijk gemaakt is, bevond het land zich in 1985 in een ernstige
ekonomische recessie. De verschillende dominante machtsgroepen, met de
konservatieve grootgrondbezitters ('the old guard') en de kapitalistische sektor
('new right modernizers') aan de ene en het leger aan de andere kant, groeiden
steeds verder uit elkaar. De invloed van het leger op de samenleving was groter
dan ooit, niet alleen door rechtstreekse repressie maar ook door haar sociaal-ekonomisch hervormingsprojekt, uitgevoerd in modeldorpen en door middel van het
Interinstitutionele Coördinatie Systeem.
In het navolgende behandelen we achtereenvolgens de aanleiding van de
verkiezingen, de introduktie van een vermeend politiek pluralisme en hoe de
machtskonstellatie in de guatemalteekse samenleving de afgelopen 7jaar vorm heeft
gekregen. Hierbij geven we een beschrijving van zowel het politiek regime, dat de
regulatie en de legitimatie van de staatsmacht betreft als van het politiek systeem,
de verhouding tussen het blok aan de macht en de andere sektoren van de
samenleving.
3.12 De noodzaak Taneen nieuw politiek systeem
Painter (1989) beschrijft de kontekst van de verkiezingen van 1985. Voor de
Guatemalteken waren verkiezingen als verschijnsel niet nieuw, sinds 1958 vonden
ze elke vier jaar plaats. Verkiezingen hadden echter nog nooit daadwerkelijk
sociale veranderingen bewerkstelligd (Painter,1989: 79). De formele
machtsoverdracht van het leger aan een burgerregering bracht nieuwe hoop; in
werkelijkheid was het het leger dat grote invloed had op wie er aan de macht zou
komen en dat de 7 jaar daarna de marges zou bepalen waarbinnen de uitoefening
van de staatsmacht plaats zou vinden. Verkiezingen waren intrinsiek verbonden met
de counter-insurgencystrategie van het leger. Het 'Plan voor Veiligheid en
Ontwikkeling' dat Montt (1982-1983) opstelde verschoof de aandacht van de pure
uitroeiing van de guerrilla zelf naar het toegang verkrijgen tot de sociale basis van
de guerrilla, bijv. door de bevolking gedwongen te laten deelnemen aan
burgerwachten en ontwikkelingsprogramma's (ibid:79). Verkiezingen waren meer
een onderdeel van het streven naar veiligheid (het voorkomen van 'frustration
among the people') dan dat ze een uitdrukking waren van 'de wil van het volk'.
Ook militaire projekten nadien vermelden het instellen van een 'grondwettelijke
assemblee' en de komst van eenburgerpresident (ibid:80) .
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Voor het leger vormde de optie 'verkiezingen' noodzaak om een aantal redenen:
- De reputatie van het land in de wereld, geschaad door de ernstige schendingen
van de mensenrechten, moest hersteld worden;
- De verkiezingen vormden een rookgordijn voor de verdergaande strijd tegen de
URNG;
- De getolereerde politieke partijen moesten onderling verzoend worden;
- De legitimiteit van het gewapende linkse verzet moest verminderd worden
- De politieke instabiliteit die voortkwam uit de ekonomische krisis waar het leger
verantwoordelijk voor gehouden werd, moest worden opgeheven: de privé-sektor
maakte zich kwaad over belastingverhogingen en er waren massale demonstraties
tegen de prijsverhogingen en
- Guatemala had ekonomische en militaire hulp nodig, die door de mensenrechtenschendingen stop waren gezet (ibid:80).
De enige twee nadelen waarvoor de militairen vreesden bestonden uit het mogelijke
verlies van kontrole over de counter-insurgencyprogramma's en de mogelijkheid
dat de nieuwe president pogingen zou doen legerpersoneel te vervolgen wegens
begane misdaden.
Over het eerste gevaar schrijft het NACLA-magazine:
The army has saturated the Guatemalan countryside with barracks and bases,
regular troops and paramilitary patrols, resettlement camps and model villages. It has created a complex fabric of new agencies, programs and
bureaucratic structures, and begun to adress new ways of organizing the
rural economy. The army may be going back to the barracks, but in its
defintition the barracks cover most of Guatemala. (NACLA, geciteerd door
Painter, 1989:81)
Painter zegt hierover:
(...) any civilian President would meet enormous obstacles in trying to
dismantle such a deeply implanted system (Painter, 1989:81).
Het laaste gevaar was al snel geweken: geen van de partijen, ook de Christendemokraten niet, eiste het berechten van militairen en gaven solide garanties aan
zowel het leger als de privé-sektor. (ibid.:82)

3.13 Politiek 'pluralisme'
De politieke stromingen die sinds '85 opgekomen zijn, zijn zeer uiteenlopend.
Borrell (1991:40-47) maakt het volgende onderscheid:
De ultrakonservatieven of traditioneel rechts worden vertegenwoordigd door de
MLN en de PID. De MLN is het meest radikaal konservatief en voert de sterkste
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oppositie tegen de Christen-demokraten, die in '86 aan de macht komen.
Uit Nieuw rechts en Centrumrechts komt MAS naar voren, om de persoonlijke
politieke kampagne van Serrano, de huidige president, voort te zetten. Christendemokraten. De hoofdstroming hieruit staat een keynesiaans ekonomisch beleid
voor en staat kritisch ten opzichte van de 'medidas intervencionistas'
(interventiemaatregelen) van de Christen-demokraten. Serrano was een militante
Christen-demokraat en was voorzitter van de Staatsraad onder Montt. Na een
konflikt splitste Serrano zich af in de MAS.
Het reformisme, met als voornaamste vertegenwoordiger DCG, de christendemokratische partij. De Christen-demokraten maakten een ideologische
ommezwaai van 'anti-kommunistisch' vanaf de oprichting in 1955 naar gematigd
reformisme in 1985. Dit blijkt uit het streven naar een 'nationale dialoog' die de
brede sektoren in de guatemalteekse samenleving moet betrekken bij de
besluitvorming.
Revolutionair links. De PGT (Guatemalteekse Arbeiders Partij) was een groot deel
vanaf de oprichting in 1949 verboden of ondergronds geweest. Sinds 1968 blijft de
partij verdeeld door de verschillende opvattingen over revolutionaire strijd. In 1982
ontstaat de Union Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). De PGT verloor
haar leiderschap binnen revolutionair links toen in de zestiger jaren de
verzetsbewegingen ontstonden (Borrell, 1991:40-47).

3.14 Cerezo schept de voorwaarden voor verdere modernisering
De Christen-demokraat Cerezo won de eerste ronde van de verkiezingen op 13
november 1985. De verkiezingen waren 'open en eerlijk', maar de wens en de
noodzaak om de uitslagen te frauderen waren voor het leger, zoals aangegeven,
niet groot. Slechts één deelnemende partij, de sociaal-demokraten, (tot vlak voor de
verkiezingen zwaar vervolgd) profileerde zich als links van de Christendemokraten. Dit suggereerde 'politiek pluralisme' maar reëel gezien was de
deelname van de PSD symbolisch. Ook de situatie op het gebied van de
mensenrechten motiveerde niet de 'vrije' keuze. Er heerste een klimaat van politiek
geweld en intimidatie, er stond een straf ter grootte van 5 Quetzal ( een dagloon
voor minstens 30% van de bevolking) op het niet stemmen, en een stempel op de
identiteitskaart als bewijs van stemmen zagen veel mensen als een noodzaak om
niet als 'subversief aangezien te worden bij legerposten. Toch lag het percentage
van de stemmers dat niet opkwam dagen, nog rond de35.
De verkiezing van de Christen-demokraat Cerezo was niet zozeer een positieve
keuze voor hem, maar eerder een negatieve keuze tegen het leger, konkludeert
Painter. De DCG was de enige partij die gedurende de militaire heerschappij nooit
deel had genomen aan de regering, en ze was het minst betrokken geweest bij
militaire korruptie en onderdrukking. (Painter, 1989:82/83)
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Voor iedereen was Cerezo een akseptabel initiatief. De DCG had zich zorgvuldig
voorbereid op haar aanvaardbaarheid voor het heersende machtsblok, ontstaan in de
jaren '70. De privé-sektor had misschien een andere voorkeur gehad maar de DCG
gaf de meest hoop op ekonomische hulp en investeringen door de internationale
geloofwaardigheid en kontakten. Voor de VS onder Reagan was eerste prioriteit dat
er verkiezingen gehouden zouden worden, en de tweede dat ze niet frauduleus
zouden zijn. Elke gekozen burgerpresident gaf de VS de mogelijkheid de invloed
op de guatemalteekse politiek te vergroten en propaganda tegen het enige 'echte
ondemokratische' land in de regio, Nicaragua, te versterken. El Salvador liet zien
dat Christen-demokraten bruikbare partners vormen in de counter-insurgencystrijd.
Ook het leger was inmiddels overtuigd dat de ultra-rechtse partijen geen goed
alternatief boden. Er is veel sprake geweest van een pakt tussen de DCG en het
leger, dat Cerezo echter nooit toegegeven heeft. Vele Guatemalteken zijn er echter
van overtuigd dat er in ieder geval een mondelinge afspraak is gemaakt die de
handen van Cerezo bond:
'How else was it possible to explain his failure to change anything, precisely
at the time he enjoyed most popular support?' (ibid:83-85).
Cerezo's eerste doel was de monetaire voorwaarden te scheppen voor investeringen
om op die manier de ekonomie aan de gang te krijgen. Dat eerste lukte in eerste
instantie maar de regering werd een grote korrupte graaipartij. Heel veel van de
ontvangen kredieten verdwenen in de zakken van de Staatsmanagers en
legerofficieren. Bovendien werden de verkregen kredieten niet effektief besteed.
Ekonomische groei bleef daarom uit. De laatste jaren had de guatemalteekse staat
dan ook nauwelijks meer kredietmogelijkheden in het buitenland. Ook de voortdurende schendingen van de mensenrechten, de moord op een aantal buitenlanders en
leden van de studentenvakbond en de niet aflatende uitstroom van vluchtelingen
speelden hierin mee.
In navolging van de Europese eenwording en de Japanse expansie in Zuid-OostAzie gaan de VS ook aan blocvorming doen. Na onderhandelingen met Mexico
over een vrijhandelsverdrag staat Midden-Amerika op de lijst. Het belang van de
VS wordt dus steeds meer een ekonomisch dan een ideologisch belang getekend
door de Oost/West-verhoudingen. Het kommunisme hoeft niet meer bestreden te
worden. Daarmee stellen ze zich anders op. Ze krijgen onder andere een kritischer
houding ten opzichte van de mensenrechten. Dit blijkt oa. uit het feit dat de
militaire hulp aan Guatemala anderhalfjaar geleden is stopgezet.
De AID (Agency for International Development) heeft in haar rapport met
betrekking tot haar beleid in Midden-Amerika voor de komende 10 jaar
aangekondigd de hulp te gaan halveren (Inforpress, 1991:3).
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Verder heeft de VS-ambassadeur regelmatig ruzie met Cerezo gehad. Tot slot
hebben de VS in het adviesboekje voor reizigers aan Guatemala op laten nemen dat
je beter niet naar Guatemala kunt gaan. Gezien het feit dat het toerisme nu de
tweede inkomstenbron is, betekent dit veel voor het land. (m.m.2)

3.15 Cerezo, het blok aan de macht en andere machtsgroepen: modernisering
en demokratisering.
Het tijdschrift Envio (1988:11) geeft aan hoe de verhoudingen tussen staat, leger,
privé-sektor, massa-beweging en gewapend verzet zich gewijzigd hebben sinds
1985.
Na het installeren van Cerezo in het nieuwe politiek regime probeert zijn regering
de staat te vernieuwen, waarbij de breuk in het dominante blok gelijmd diende te
worden. Daartoe moesten er 'regelingen' getroffen worden tussen de burgerregering, de privé-sektor en het leger. Het leger bepaalde de voorwaarden voor deze
regelingen.
De eerste 'regeling' betrof die met het leger en werd gemaakt voor Cerezo zijn
ambt als president aannam. Het leger behield de volledige vrijheid om haar
counter-insurgencystrijd te voeren en zou op grond van haar kriminele aktiviteiten
van het verleden niet vervolgd worden. In ruil daarvoor zou ze op de achtergrond
blijven in de ontwikkelingsprojekten en in het algemeen in de staat.
In 1987 ging de regering in overleg met het leger over tot een moderniseringsprojekt, bedoeld om de privé-sektor bij de staat te betrekken. In april '87
lanceerde de regering plannen voor een 'nationale reorganisatie'. Doel was de
privé-sektor er toe aan te zetten de ekonomie efficiënter te maken en bij te dragen
aan een 'minimale overdracht van goederen aan de 'majority sectors'.
Op 19 maart 1987 bracht Cerezo een memorandum in de publiciteit gericht aan
'alle Guatemalteken', dat een nieuwe fase inluidde voor het projekt dat onder het
politiek regime van het leger in 1982 was begonnen. Dit memorandum kende 3
prioriteiten: ten eerste moest het Guatemala verder uit het internationale isolement
halen; ten tweede moest de privé-sektor belastinghervormingen aksepteren zodat ze
zouden bijdragen aan het beleid van sociale investering dat de staat voerde; en ten
derde staakten de politieke leiders, Cerezo voorop, met hun pogingen macht uit de
handen van het leger te worstelen. In tegenstelling daarmee poogde ze nauwe
banden met het leger aan te gaan.
In het Nationale Reorganisitie plan kregen deze prioriteiten vorm. Het
internationale beleid van 'aktieve neutraliteit' werd in het plan nogmaals bevestigd.
2
Een aantal informanten stelde er prijs op hun naam niet vermeld te zien in dit
verslag. Daarom is bij de meeste mondelinge mededelingen de herkomst van de
informatie nietvermeld.
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Dit dient de belangen van de huidige politieke leiders omdat de staat probeert zich
onmisbaar te maken binnen de grootste institutionele krachten die 'the Central
American conflict' beinvloeden. (Dat zijn: VS, Canada, de andere
middenamerikaanse regeringen, de europese overheden en internationale
organisaties.) Ook poogde Cerezo een internationale 'regeling' te treffen die moest
leiden tot een financiële injektie in de ekonomie van Guatemala. Cerezo zocht
vooral aansluiting bij Spanje, Italië en Duitsland. Tegelijkertijd gebruikte hij
ekonomische steun uit het buitenland om kleine ontwikkelingsprojekten op te zetten
op gemeentelijke nivo. Daarna volgde de 'regeling' met de privé-sektor: het 'plan
van ekonomische herorganisatie' moest de staatsadministratie efficiënter maken om
het vertrouwen van de privé-sektor in de DCG te herwinnen. Tot slot is de
ekonomische komponent van dit plan er op gericht de kleine ondernemingen te
stimuleren om werkgelegenheid te bevorderen. Onderliggende motivatie is de
onafhankelijke massa-organisaties het gras voor de voeten weg te maaien (Envfo,
1988:14).
Een 'regeling' met de 'majority sectors' of het gewapend verzet werd niet
getroffen. De noodzaak daartoe was overigens schrijnend aanwezig. De kosten van
de 'regelingen' kwamen terecht op de armste lagen van de bevolking. De slechte
ekonomische situatie en de vage verkiezingsbeloften van Cerezo leidden in 1986 zo
tot een tijdbom onder het moderniserings- en demokratiseringsprojekt van de
regering en het leger. In een poging die tijdbom stop te zetten, startte Cerezo een
politiek en sociaal programma dat moest leiden tot nationale eenheid. De hoeksteen
van dit programma werd gevormd door de ideologie van de 'regeling'.
Cerezo begon op het platteland de organisatie van de DCG te versterken door
nieuwe leiders te trainen. Zijn plan was bovendien het kiesstelsel, gebaseerd op
representatie, te vervangen door één gebaseerd op participatie. Zo meende hij de
volksorganisaties te betrekken in de logika van de 'regeling'.
In hetzelfde kader stonden de gemeenteraadsverkiezingen in 1988 waarmee Cerezo
hoopte zijn positie te versterken. Omdat de middelen van de staat nog steeds
beperkt waren en de wil om strukturele veranderingen te bewerkstelligen haast nog
kleiner, bleven de projekten erg beperkt: minimale woningbouw, infrastruktuur,
land, etc. (ibid:13).
In augustus 1987 begon het leger te spreken van een 'nationale strategie', dat een
veelomvattender projekt inhield dat ook op het sociale vlak in zou grijpen (Envio,
1988: 11). De konflikten tussen leger en privé-sektor blijken niet zomaar te kunnen
worden opgelost. Een paar dagen na de ondertekening van het Esquipulas vredesakkoord in 1987 organiseert de CACIF een 'nationaal forum' waar het leger haar
visie op Guatemala mag komen vertellen. Het leger geeft een kader weer waarin
haar visie bepaald wordt door de Oost-West-verhoudingen, de Esquipulasakkoorden en een efficient en effektief moderniseringsprojekt. De problemen
worden geschetst in militaire termen en geplaatst in een nationale strategie. Het
leger kiest voor technokratische oplossingen en vraagt de privé-sektor bij te dragen
in de strijd tegen het verzet. Het optreden van het leger in het forum is de eerste
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keer na de verkiezingen dat het leger zich manifesteert als de centrale faktor op het
politieke toneel. De ekonomische, sociale en politieke sferen mogen bestaan, maar
slechts ten dienste van het leger. De privé-sektor wordt gevraagd de produktie efficiënter te maken en een bijdrage te geven om de massa's een minimale welvaart te
garanderen, (ibid.:15)
De privé-sektor gaat niet in op het verzoek van het leger en keert zich tegen een
herziening van het belastingstelsel, ondanks de groeiende massa-beweging. Ze
vreest een toenemende invloed van de staat, die mogelijk zou leiden tot vele staatsinterventies in de ekonomie en zelfs een herstrukturering van de landbouw. Dit
konflikt neemt bijzondere proporties aan omdat de privé-sektor niet via politieke
partijen druk uitoefent maar via haar eigen zakenorganisaties, verenigd in CACIF.
Dit laatste leidde tot onrust binnen het leger. 30% van het officierenkorps was
bereid de institutionele veranderingen van de laatste jaren, waaronder het houden
van verkiezingen, over boord te gooien en een coup te plegen (ibid:17).
De 'regeling' kan via het Nationale Reorganisatie Plan geenszins gerealiseerd
worden. Stijging van sociale uitgaven is niet mogelijk.
De URNG laat haar politieke aanwezigheid meer en meer publiekelijk voelen, toont
haar militre krachten door de legeroffensieven te weerstaan en benadrukt dat de
'nationale dialoog' zoals afgesproken tijdens de vredesonderhandelingen van Esqufpulas II doorgang moet vinden. Hierin zouden dan politieke en maatschappelijke
vraagstukken besproken moeten worden (ibid:19/20).
Ook de massa-beweging roert zich, zij het voorzichtig, door de vrees voor een
herhaling van de terreur uit het verleden. Het CUC is aktief, Father Giron en zijn
beweging eist landhervormingen en een Nationale Boeren Federatie wordt opgericht, waarin naar eigen zeggen zo'n half miljoen plattelandsarbeiders verenigd
zijn. De katholieke basisgemeenten blijven aktief en groeien (ibid:21/22).
Samenwerking tussen URNG en massabeweging blijft echter zeer beperkt. De
situatie in het land, de terreur ingeplant in het bewustzijn van de mensen, de oorlog
die zich afspeelt in afgelegen gebieden, ver weg van de stedelijke gebieden en de
nadruk van het verzet op militaire taken maken dat vooralsnog onmogelijk
(ibid:22).
Als uitvloeisel van het Esquipulas vredesakkoord in 1987 wordt het Comité
Nacional de Reconciliación (CNR; Nationale Verzoenings Komissie) opgericht,
voorgezeten door bisschop Quezada Toruno. Deze kommissie begon in november
1988 een 'nationale dialoog', zoals geeist door de URNG. Hoewel noch het leger,
noch de privé-sektor of de URNG deelnam, leidde deze dialoog wel tot het
bespreekbaar maken van onderwerpen die voorheen taboe waren geweest, zoals de
problemen rond de vluchtelingen (m.n. in Mexico) en de ontheemden die hun heil
in de steden of op de plantages hadden gezocht. Parallel aan deze dialoog
ontstonden er nieuwe organisaties, zoals de 'permanente kommissies' onder
vluchtelingen in Mexico, en CONDEG (Conscilio Nacional de los Desplazados de
Guatemala, gevormd door ontheemden. (Edwards, 1991:6) In september 1990
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kwamen de CPR's (Comunidades de Población en Resistencia), groepen burgers
die in 1982 de bergen in zijn gevlucht en buiten het bereik van het leger wisten te
blijven, voor het eerst in de publiciteit via radio en t.v. Het leger verklaart dat
CPR's een politieke arm van het verzet zijn. Myrna Mack, een onderzoekster die
publiceerde over ontheemden, wordt vermoord. Toch slaagt het leger niet in de
publieke aandacht voor de CPR's in de kiem te smoren.
In april 1991 beginnen de regering en de URNG vredesbesprekingen. Hervestiging
van ontheemden en vluchtelingen staat op de agenda; het moeilijkste punt is de
geeiste 'demilitarisering' van de konfliktgebieden op het platteland, aangezien het
leger dat uitgesloten acht. Het issue van ontheemden en hulp voor deze grote groep
mensen ligt politiek zeer moeilijk in Guatemala. NGO's, de kerk en internationale
organisaties lijken een sterkere invloed te kunnen gaan uitoefenen (ibid:6)
Aangezien het leger deze mensen als sociale basis voor de guerrilla ziet (en de
guerrilla ook), zal het leger dat niet over haar kant laten gaan (m.m.).
Konkluderend stelt de Envfo over Cerezo: de ideologie achter het beleid van
'aktieve neutraliteit' van Cerezo was de legitimiteit van de burgerregering te
vergroten door het opwerpen van een civiele façade, door als doel 'modernisering'
te stellen en nauwere banden met het leger pogen te smeden. Daarnaast is het een
poging geworden de ekonomie te moderniseren, inklusief minimale sociale redistributie van welvaart maar zonder de fundamentele ekonomische struktuur aan te tasten. (Envi'o, 1988:23)
3.16 Het nieuwe politiek regime
De bijna verdubbeling van het percentage van burgers dat in '88 niet stemt, vooral
in de gebieden waar de repressie het grootst is geweest, duidt op de schaarse steun
die de politieke partijen ontvangen voor het proces van 'transitie' en politieke hervormingen, en op de geringe deelname van sociale sektoren aan dat proces. De
moeilijkheid om de basis voor dat proces te verbreden en te verdiepen laat de
beperktheid van het huidige systeem van politieke partijen, en bovendien van het
hele politiek regime, ontworpen in de periode 82-85 door de militairen, zien. Het
proces van transitie en politieke hervorming dreigt vooral een proces te worden dat
van boven komt, dan dat het ondersteund wordt van beneden (Borrell, 1991:60).
De oorzaken daarvoor liggen dieper in het hele politiek systeem en lijken in zekere
zin op de situatie in 1963. Toen was er sprake van een politiek regime dat er op
gericht was brede sektoren van de bevolking uit te sluiten omdat die dreigden met
een terugkeer naar het verleden, de revolutionaire periode van 1944 tot 1954.
Daarom werden de politieke partijen beperkt, werd vrije organisatievorming in de
grondwet verboden en werd er een drie-partij-systeem opgezet. Volksorganisaties
bleven echter aktief, en oefenden druk uit om in het politieke proces te
participeren.
Wat .er sinds 1985 in gang is gezet lijkt in zekere zin op het omgekeerde: de
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formele mogelijkheden bestaan voor politieke organisaties in wetgeving en
praktijken (komite's, partijen, verkiezingen) en de mogelijkheden om de formele
ruimte voor participatie in het politieke proces te vergroten zijn toegenomen.
Niettemin blijven de volksbewegingen en haar organisaties zeer zwak onder de
dreiging van de terugkeer naar het geweld dat in het verleden een diepe indruk op
de mensen heeft achtergelaten. In dergelijke omstandigheden ontstaat er een kloof
tussen de instituties van het politiek regime zoals partijen en verkiezingsorganen, en
de reële konkrete voorwaarden voor organisatie en effektieve en demokratische
participatie (ibid:84).
Het lijkt erop dat met het politiek regime dat in 1985 in werking trad de kloof
tussen de formele mogelijkheden voor vrije politieke participatie en de reële
konkrete voorwaarden daartoe niet kleiner is geworden.

3.17 Serrano: modernisering en het zakenkabinet
Serrano, van het MAS, werd op 14 januari 1991 geïnstalleerd als president. Hij
had in de tweede ronde van de verkiezingen Jorge Carpio van het UCN verslagen.
In de eerste ronde van de verkiezingen deden 12 partijen mee. Omdat de partijen
de kiezers zelf op en neer naar de stembussen pendelden was de opkomst in die
eerste ronde aanzienlijk groter dan in de twee ronde, met een opkomst van slechts
40% (LAWR, 17-1-1991).
Beide overgebleven kandidaten zijn 'behoorlijk rechts van het midden', en het
ekonomische beleid dat de twee zegden te willen voeren verschilt nauwelijks; het
enige verschil tussen de twee kandidaten bestaat uit het feit dat Serrano deel
uitmaakt van een evangelische sekte. Het kabinet dat Serrano formeert is 'probusiness'. Dat blijkt uit het feit dat 5 ministersposten opgevuld worden door
zakenmensen, waaronder de oud-voorzitter van de CACIF. Serrano zelf komt ook
uit de ondernemerssektor. Het leger levert 2 ministers. De (leger)minister
binnenlandse zaken nam dezelfde post onder Montt in '82 in. De minister van
defensie was tot dan toe de 'chief of defence'. Eén ministerspost gaat naar de leider
van de PSD, als een brug naar de vakbonden. Reakties van het CUC en de
UNISITRAGUA (Unie van Guatemalteekse Vakbonden) duiden er niet op dat ze
die 'brug' aksepteren. (LAWR, 24-1-91)
Serrano wordt direkt gekonfronteerd met 3 moeilijke 'thema's': mensenrechten, de
insurgency en de cocaine-handel. Het rapport over 1990 van de Fiscalia de los
Derechos Humanos (mensenrechtenorganisatie) komt op 17 januari 1991 uit en
noemt 304 moorden door doodseskaders en 233 verdwijningen. De terreur en
mensenrechtenschendingen zijn nog geenszins uit het straatbeeld van Guatemala
verdwenen. De Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (Guatemalteekse
Mensenrechten Kommissie) roept op tot legale vervolging van de vorige president
Cerezo en de leden van zijn regering op grond van beschuldiging van misdaden
tegen de mensheid. Het gewapende verzet, verenigd in de URNG, begroette de
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verkiezing van Serrano met aanslagen opbedrijven en het leger.
Daarnaast neemt de drugshandel en de korruptie binnen de staatsapparaten toe. Het
'Zaccapa Cartel' voert een aantal aanslagen uit met het doel de vrijlating van een
UCN-burgemeester, die gevangen zit op beschuldiging van drugshandel (LAWR,
13-1-1991). Serrano leek direkt injanuari 1991 af te stevenen op onderhandelingen
met de URNG. Eind januari werd dat echter uitgesteld. Serrano's helikopter werd
direkt na de aankondiging beschoten door guerrilla's en moest een noodlanding
maken. (LAWR, 14-2-91). In januari 1992 zijn er eindelijk gesprekken tussen de
URNG en regeringsvertegenwoordigers in Mexico-City. De kontekst was niet
bemoedigend (de regering suggereerde dat mensenrechtenorganisaties
samenwerkten met de URNG, en de moord op 4 mensen door het leger) en de
gesprekken leverde geen overeenstemming op over de mensenrechten (LAWR, 6-292).
De ekonomie van Guatemala van dit moment is nog steeds sterk afhankelijk van de
agrarische exportsektor. Deze sektor genereert zo'n 60% van de exportinkomsten
(mn koffie), levert 25% van het BNP en levert arbeid aan meer dan de helft van de
bevolking (EIU, 1991:14, United Nations, 1988:374). De op twee na belangrijkste
sektor is de handel, met name die met het buitenland, die voor zo'n 25% van het
BNP zorgt. De exporten bestaan zoals gezegd voornamelijk uit landbouwprodukten
en de niet-traditonele agro-export (broccoli, bloemen, etc) is de laatste jaren sterk
gestegen. Dit gebeurt met name in de hooglanden waar arbeidskracht overvloedig
aanwezig is (EIU, 1991:26, United Nations, 1988:374). Vrijhandelszones waar met
name textiel en 'assembled manufactures' worden geproduceerd, zijn in opkomst
sinds hun oprichting in 1983, vergezeld van belastingvoordelen voor exportprodukten. (EIU, 1991:23) Migratie-loonarbeid met lage lonen is zeer voordelig
voor deze sektor. In het algemeen kun je zeggen dat er sinds 1960 weinig is
veranderd in de sektorale samenstelling van het BNP (EIU, 1991:14).
Ekonomisch gezien ligt er een zware taak voor Serrano. Hoewel de geschatte groei
van de ekonomie in 1990 4.0% bedroeg, zijn de vooruitzichten somber: de inflatie
is groot en de de dollarwisselkoers wordt snel hoger. Het tekort op de betalingsbalans blijft aanzienlijk (LAWR, 17-1-1991).
3.18 Een nieuw machtsblok?
De verkiezingen in 1985 vormden een overgang naar een nieuw politiek systeem,
waarbij de politieke apparaten in handen kwamen van burgerregeringen. Eerst
Cerezo en nu Serrano zoeken voor hun bewind vooral aansluiting' bij de
kapitalistische sektor. Vooral de regering Serrano (zelf afkomstig uit CACIF) kan
gezien worden als een zakenregering (LAWR, 24-1-1991).
Het ekonomisch beleid van de burgerregering is op een aantal belangrijke punten
gelijk aan het beleid van de voorafgaande militaire regimes.
Pogingen van Cerezo om de belastingen te verhogen zijn tegengehouden door de
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privé-sektor; de verhouding belastinginkomsten/BNP ligt anno 1990 op 6.9% en
bestaat voor 76.5% van de inkomsten van de staat uit indirekte belastingen (EIU,
1991:24). Ook heeft de privé-sektor bij Cerezo's pogingen om de situatie op het
platteland d.m.v. een landhervormingsprqjekt te verbeteren, heeft de oligarchie
waarschuwingen laten horen voor en serieuze herdistributie van grond (ibid:19).
nog steeds worden konsessies gedaan aanbuitenlandse investeerders.
Ondanks de ruimte die de burgerregering heeft weten te kreëren blijven de
militairen machtig via buiten-institutionele druk (coup-dreigingen), hun
ekonomische en ideologische invloed, de kontrole van het platteland en de
afhankelijkheid van de burgerregering van repressie.
In de retoriek van het leger maakt het verzet en subversie in Guatemala een
interventie van de staat in allerlei aspekten van de samenleving nodig, met een
centrale rol hierin voor de militairen.
De veiligheid en nationale stabiliteit zijn nodig voor de ekonomische ontwikkeling
van Guatemala. Deze retoriek van veiligheid en ontwikkeling die begin jaren '80
geformuleerd werd door het leger, vormde de basis voor het oprichten van
modeldorpen, burgerwachten en ontwikkelingspolen, die echter instrumenten zijn
voor een herstrukturering van de samenleving t.b.v. de nationale veiligheidsstaat.
De verkiezingen vormen hierin een belangrijke stap, als legitimering van van de
nieuwe anti-terroristische strategie (IGE, 1989:9-15).
De militairen doelen vergen echter een steeds groter wordend staatsapparaat, wat
tegen de wensen van de privé-sektor ingaat. Progressieve delen van de
kapitalistische sektor, 'The New Right Modernizers', pleiten daarom voor een
groei van debelangenorganisaties in plaats van staatsinstituties. Vooralsnog zijn de
burgerregeringen in staat gebleken voldoende externe hulp los te krijgen, waarmee
de groei van het staatsapparaat betaald kan worden. Zolang dit het geval is is het
waarschijnlijk dat de New Right Modernizers de invloed van de overheid zal
aksepteren. Of de Staatsmanagers er blijvend in slagen hun politieke rol binnen het
machtsblok te behouden is onzeker. De veranderende rol van de VS en de
ekonomische bloc-vorming, en regionale integratie gestimuleerd door de oprichting
en hulp van de EG (Zie hoofdstuk 5), zijn faktoren die het waarschijnlijk maken.
De onvoorspelbaarheid van de exportafhankelijke guatemalteekse ekonomie, het
politieke konservatisme van de kapitalistische sektor, het verzet en de verschillende
stromingen in het leger ondermijnen de positie van de staat. Wat wel duidelijk lijkt,
is het feit dat de regeringen onder Cerezo en Serrano hun aansluiting zoeken bij de
privé-sektor om staatsinkomsten te vergroten, maar zonder strukturele
hervormingen voor de massa's na te streven. Zowel het politiek regime onder de
duim van het leger waarbij de indigenas niet betrokken zijn, âls de ekonomische
modernisering dat via migratie-loonarbeid indigenas uitbuit en afhankelijk maakt en
de doorgaande counter-insurgencyoorlog van het leger tegen de guerrilla maken dat
duidelijk.
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3.19 Terugblik: de staat in Guatemala na 1985
De verkiezingen van 1985 kunnen gezien worden als een projekt van het leger om
de krisis in het politiek regime op te lossen en de legitimiteit ervan in het binnenen buitenland te vergroten. Het was vooral een poging de politieke partijen en de
ekonomisch dominante groepen en het leger weer opnieuw te verenigen, door het
afstaan van de direkte politieke macht van het leger aan een burgerregering.
Tegelijkertijd zou de legitimiteit van het gewapende verzet afnemen en de counterinsurgency kampagnes rechtvaardigen.
Met de verkiezingen ontstond er een nieuwe machtsgroep in Guatemala; de
Staatsmanagers. De Staatsmanagers ontlenen hun macht aan de kontrole over (met
name hegemoniale) staatsapparaten, zoals het parlement, media en het CNR, en de
toegang tot buitenlandse steun (fondsen).
De hulpbronnen van het blok aan de macht zijn ongeveer gelijk gebleven: de
Staatsmanagers echter hebben toegang gekregen tot allokatieve en autoritieve
hulpbronnen. Belastinginkomsten, de toegang tot staatsapparaten en een nieuwe
grondwet zijn daarvan de belangrijkste voorbeelden.
De Staatsmanagers zijn in de guatemalteekse kontekst hervormingsgezind te
noemen, waardoor zij ook steun weet te verkrijgen vanuit de kapitalistische sektor
(the New Right Modernizers) en de progressieve delen van het leger (stroming van
Nationale Veiligheid). Voor de instandhouding van hun macht zijn de staatsmanagers genoodzaakt allianties te sluiten met de privé-sektor, het leger en het
buitenland (zie o.a. de 'regelingen' van Cerezo). Daarnaast proberen de
Staatsmanagers steun vanuit de bevolking te verkrijgen door middel van sociaalekonomische programma's en de dialoog met de URNG.
Naast het vergroten van de legitimiteit van het politiek regime hebben de
Staatsmanagers ook tot taak de ekonomie van Guatemala uit het slop te halen.
Hiervoor probeert men de kredietwaardigheid van de guatemalteekse staat in het
buitenland te vergroten, waardoor men toegang krijgt tot buitenlandse fondsen.
Op deze wijze probeert het leger in een nauwe alliantie met de Staatsmanagers de
breuk in het machtsblok te lijmen. Het politieke geschilpunt tussen privé-sektor en
het leger wordt echter niet op een strukturele wijze aangepakt. Het oude recept van
stimulering van de export en het binnenhalen van buitenlandse steun wordt weer
uitgeprobeerd. Belastinghervormingen blijven taboe, en de bevolking, slechts
funktioneel in het exportmodel als goedkope arbeidskrachten, mag zich niet
organiseren om haar eisen voor welvaartsverhoging te formuleren, en een interne
markt wordt niet gestimuleerd.
De centrale vraag is nu of de verkiezingen geleid hebben tot een verschuiving van
de politieke macht van het leger naar de burgerregering. Hiervoor zullen we nader
ingaan ophet politiek regime en het politiek systeem van dit moment.
Het politiek regime
Om de legitimiteit van het politiek regime te vergroten trok het leger zich in 1986
terug als Staatsmanager. De staatsmacht kon nu in handen komen van een
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burgerregering. Ook werd de deelname, aan de verkiezingen voor
hervormingsgezinde politieke partijen als DGC en PSD mogelijk. Dit wil echter
niet zeggen dat er sprake is van een politiek pluralisme. Linkse politieke partijen en
volksbewegingen zijn nog steeds het slachtoffer van geweld en intimidatie van het
leger en moordkommando's. Voordat politieke partijen een kans willen maken op
het verkrijgen van enige politieke invloed binnen het politiek regime, zijn ze
genoodzaakt steun te verwerven vanuit de belangrijkste machtsgroepen in de
samenleving; het leger, CACBF, ANACAFE en AMCHAM. Bovendien heeft het
leger voor de verkiezingen weten te bewerkstelligen dat ze de vrije hand hadden in
de counter-insurgencycampagnes. Hierdoor is een zekere vergelijking te trekken
met het bewind van Mendez Montenegro in 1966. Deze kon pas aan de macht
komen na het sluiten van een civiel-militair pakt, waardoor het leger de vrije hand
kreeg in de counter-insurgency en zo ook haar macht behield. Hierdoor werden
politieke partijen ondergeschikt gesteld aan het militaire projekt en was de regering
Mendez Montenegro in feite machteloos geworden. De verkiezingen in 1985
vormden inderdaad een onderdeel van het counter-insurgencyprojekt van het leger
(zie de legerplannen in figuur 3.3).
In de retoriek van het leger vormt het zelf echter nog steeds het meest geschikte
instrument om de 'nationale veiligheid' te bewaken, waardoor het zichzelf ziet als
centrale groep binnen de staat. De vrijheid van het leger in de counter-insurgencykampagnes betekent in de praktijk dat de Staatsmanagers geen kontrole uit kunnen
oefenen op het leger en daardoor geen dwangmiddelen in handen hebben om hun
beleid uit te voeren. Er is zelfs sprake van het omgekeerde. Door intimidatie en
dreiging met coups is het leger in staat kontrole uit te oefenen over het beleid van
de Staatsmanagers. Deze kunnen zich alleen bewegen binnen de marges die het
leger stelt. De staatsmacht van de burgerregering wordt hierdoor als het ware
gekoloniseerd. Hierdoor kun je inderdaad zeggen dat de burgerregering en de
politieke partijen voor een belangrijk gedeelte ondergeschikt zijn aan de counterinsurgencystrijd van het leger.
De vraag is nu ofje de vergelijking met het bewind van Mendez Montenegro door
kunt trekken en kunt zeggen dat de burgerregering in feite machteloos is. Twee
ontwikkelingen lijken zo'n uitspraak te weerspreken. In de eerste plaats hebben de
Staatsmanagers sterke steun vanuit met name de kapitalistische sektor, met name
Serrano die zelf in CACIF heeft gezeten.
Daarnaast heeft het beëindigen van de Koude Oorlog ervoor gezorgt dat de VS een
andere houding gaat aannemen ten opzichte van Midden-Amerika. In plaats van
politieke belangen krijgt zij steeds meer ekonomische belangen, waardoor ze
kritischer staat tegenover de politiek regimes.
Grote overeenkomst met het bewind van Mendez ligt echter in het feit dat het
politieke geschilpunt in het machtsblok over de grootte van de staat en de omvang
van het staatsingrijpen dezelfde is gebleven. Dit heeft grote gevolgen voor het
politiek systeem.
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Het politiek systeem
Het onvermogen van de Staatsmanagers om strukturele sociaal-ekonomische
hervormingen door te voeren, om te komen tot een werkelijke dialoog met de
URNG (door inmenging van het leger) en door het beperkte politieke pluralisme
leidt tot een beperkte legitimiteit van het politiek regime. Ook wordt de dominante
ideologie van 'nationale veiligheid' niet gedragen door brede lagen van de
bevolking. Dit blijkt o.a. uit het percentage mensen dat niet deelneemt aan de
verkiezingen. Het politiek regime en het machtsblok blijft voor haar overheersing
in sterke mate afhankelijk van de inzet van geweldsapparaten. Dit blijkt uit het
aanhouden van de schendingen van de mensenrechten en de onderdrukking en
intimidatie van volksorganisaties. Hierdoor is het leger in staat haar machtspositie
binnen het dominante blok en haar kontrole over de burgerregering te behouden.
Op hun beurt zijn de Staatsmanagers niet in staat de legitimiteit van het politiek
regime te vergroten of werkelijke hervormingen door te voeren.
Al met al kunje konkluderen dat het huidige politiek regime gekenmerkt blijft door
uitsluiting van de meerderheid van de bevolking van enige politieke inspraak, dat
de machtspositie van het leger nauwelijks is aangestast, dat de huidige scheve
verdeling van hulpbronnen voorlopig in stand zal blijven en dat de samenleving van
Guatemala nog steeds in de ban blijft van geweld, intimidatie en angst.
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HOOFDSTUK 4 DE HOOGLANDEN

4.1 Inleiding
In de hooglanden van Guatemala wonen meer dan drie miljoen mensen, waarvan de
meerderheid (driekwart) behoort tot één van de Maya-stammen. Het is het gebied
dat in de jaren '70 en '80 het zwaarst is getroffen door het geweld en de counterinsurgency akties van het leger. Hierdoor, maar later ook door aktiviteiten van
staats- en ontwikkelingsorganisaties en ekonomische mechanismen, hebben zich
sinds de jaren '70 strukturele veranderingen voorgedaan. Het leven van de
indigenas in de hooglanden is er in hoge mate door beïnvloed.

Figuur 4.1 De hooglanden in Guatemala. (Bron: Smith, 1990:14)
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Toch zullen we in dit hoofdstuk voornamelijk ingaan op het leger, haar macht en
haar ideologie. We zijn ons ervan bewust dat het daardoor lijkt alsof de macht van
andere groepen, zoals de verschillende Maya-bevolkingsgroepen, zeer beperkt is.
Ook de indigenas hebben macht en hanteren een ideologie. Vele volksorganisaties
geven hier uiting aan: er zijn boer(inn)en bewegingen, aktieve vakbonden,
weduwen-, wezen-, vluchtelingen- en ontheemdenorganisaties. Er bestaat een
landhervormingsbeweging (de 'beweging van Padre Giron'). Ook de guerrilla,
verenigd in het URNG, is aktief. Hier en daar zal dat naar voren komen, maar
gezien ons doel, het problematiseren van de huidige machtsstrukturen in Guatemala, ligt de nadruk op de militairen en de militaire akties en strategieën. Het zal
blijken dat de aanwending van hulpbronnen (de macht) en de gehelen van riten,
gebruiken, normen en waarden die gelden als het normale gezichtspunt van groepen
mensen (de ideologie), sterk asymetrisch gestruktureerd zijn. Dit leidt tot een
heerschappij en een dominante ideologie in de hooglanden die in het voordeel is
van het leger ten opzichte van de indigenas. Hoe deze asymétrie gestruktureerd is,
geven we weer in dit hoofdstuk.
We willen hier nog expliciet noemen dat strukturen het handelen niet alleen
beperken. Het maakt het handelen ook mogelijk (Zie hoofdstuk 2). Een struktuur is
immers niet neutraal: ze geeft bepaalde aktoren tegenover andere aktoren meer
mogelijkheden om 'uitkomsten te verzekeren wanneer de verwerkelijking afhangt
van het handelen van anderen' (de definitie van macht in paragraaf 2.4). De
herstrukturering van de hooglanden zien we daarom niet alleen als 'onderdrukkend'
voor de indigenas. Herstrukturering opent ook nieuwe mogelijkheden voor hen.
Loonarbeid bijvoorbeeld kan in principe ook organisatievorming via vakbonden
mogelijk maken.
4.2 De hooglanden in dejaren '70
Tot de jaren '70 werden de hooglanden beschouwd als een politiek marginaal
gebied, waardoor de staatsinvloed en militaire interventie beperkt was (Smith,
1990:9). Hoewel grote delen van de bevolking afhankelijk waren van seizoenarbeid
op de plantages (met name aan de zuidkust), had de bevolking toegang tot veel
andere bronnen van inkomen. De produktie van eigen voedsel en traditionele voorwerpen was in eigen handen en er bestond een regionaal marktsysteem.
Smith onderscheidt drie belangrijke bestaansbronnen van de bevolking van de
hooglanden:
I.In het noorden van de hooglanden, in grote delen van Huehuetenango, El Quiché
en Alta Verapaz leefde de bevolking in de jaren '70, verspreid over een groot
aantal kleine nederzettingen, van de produktie van rijst en bonen, en het houden
van een paar stuks vee. Dit vond meestal plaats op kleine bedrijfjes, de
zogenaamde minifundios. Aangezien deze bedrijfjes te klein waren om te voorzien
in de basisbehoeften van een gezin, trokken veel mensen in oogstperioden naar
grote bedrijven en plantages (latifundios) (o.a. aan de zuidkust) om te werken als
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loonarbeider (Smith, 1990:15-18). Dit systeem van latifundios en minifundios biedt
grote voordelen aan de grootgrondbezitters, die in oogstperioden kunnen
beschikken over een groot leger van arbeidskrachten, die daarna weer terugkeren
naar hun eigen bedrijfjes in de hooglanden (IGE, 1986:10). Doordat het aanbod
van loonarbeiders de vraag overtreft zijn de lonen vaak laag (GKN, 1980:20).
Doordat er nauwelijks een interne markt bestaat in Guatemala, hoeven de lonen
ook niet hoog te zijn. Arbeidskrachten dienen in de huidige ekonomie van
Guatemala slechts als produktiefaktor voor de export en niet als koopkrachtige
konsumenten die de afzet van produkten mogelijk maken (Painter, 1989:20).
Het belang van seizoenarbeid voor de agro-exportsektor blijkt uit het feit dat in de
jaren '70 80% van de arbeid op koffieplantages door seizoenarbeiders wordt
verricht. Hierbij zijn naar schattingen uit 1970 zo'n 500.000 mensen uit de
hooglanden betrokken (GKN, 1980:11).
n.In andere (meer centrale) gebieden nabij de grote Hoogland steden (zoals
Totonicapan) is er vanwege grondgebrek een levendige handwerkproduktie van
traditioneel indiaanse kleding en voorwerpen (en handel daarin met andere
hooglandgebieden) ontstaan. De Maya-bevolking in deze gebieden leeft meer
gekonsentreerd en de welvaart is relatief hoog (Smith, 1990:15,16,28-31).
III.In gebieden (o.a Chimaltenango) gelegen aan belangrijke verbindingswegen,
zoals de Pan American Highway, worden landbouwprodukten geëxporteerd naar
steden en naar andere delen van de hooglanden. De welvaart hier is hoger dan in
de meer afgelegen gebieden, mensen leven meer gekonsentreerd in kleine dorpen
i.p.v. nederzettingen en het technologisch nivo van de agrarische produktie is
relatief hoog. Hierdoor is de bevolking minder afhankelijk van loonarbeid op
plantages (Smith, 1990:15-16).
Door de ongelijke grondbezitsverhoudingen, de verslechterende sociaalekonomische situatie van de Maya-bevolking en het toenemende geweld van de
staat, groeide in de jaren '70 een etnisch-kulturele identiteit onder de Maya-bevolking in de hooglanden, die als voedingsbodem diende voor politiek aktivisme. Zo
vond het in 1978 opgerichte CUC (Comité de Unidad Campesina; Komitee van de
Unie van Boeren) brede aanhang onder de indigenas. Ook guerrillabewegingen als
het EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres; het Guerrillaleger van de Armen) en
ORPA (Organization Revolucionaria del Pueblo en Armas; Revolutionaire
Organisatie van het Bewapende Volk), die voorheen voornamelijk ladinobewegingen waren, wisten in de jaren '70 veel indigenas te rekruteren, waardoor
afgelegen delen van de hooglanden uitgroeiden tot de sociale basis voor deze
guerrilla-bewegingen (Dunkerley, 1988:483). De betrokkenheid van de indigenas
bij de guerrilla is niet vanzelfsprekend. Sommige belangen komen overeen, andere
belangen konflikteren. Siebers (in: Derde Wereld, maart 1992) toont een recente
illustratie van zulke konflikterende belangen.
In Guatemala wordt volgens Smith (1990) in de ladino-samenleving op twee
manieren naar de indigenas gekeken. Sommige groepen (bijv. de militairen) zien de
indigenas als een achterlijke groep die in ekonomisch en kultureel opzicht geïnte67

greerd moet worden in de moderniserende samenleving. Een marxistisch
georiënteerde groep (waaronder de guerrilla) ziet de indigenas als een onderdrukte
klasse waaruit de revolutie zal moeten voortkomen. De indigenas hebben volgens
deze groep een vals bewustzijn.
Voor de indigenas zelf, zo stelt Smith, is het geen kwestie van klasse-identiteit
maar van rechtvaardigheid. Ook Siebers laat zich in die zin uit. Ze willen geen
behandeling op grond van hun 'klasse-identiteit' of een 'achterlijke' positie. Ze
willen leven op de manier en metde hulpmiddelen die ze zelf voorstaan. Aangezien
het de staat is die dat zou moeten waarborgen, richt het verzet van de indigenas
zich tegen de staat die een dergelijke rechtvaardigheid niet waarborgt. Hierdoor
kunnen ze in hun verzet aansluiting vinden bij de guerrilla. Smith noemt dit de
gemeenschappelijke 'anti-state discourse'. Voorop staat echter de eis van
rechtvaardigheid en zelfbeschikking, waarmee de indigenas in konflikt komen met
de guerrilla.
Als reaktie op het toenemende verzet van de guerrilla en de indigenas (gekenmerkt
door de 'anti-state discourse') in de hooglanden startte het leger militaire akties in
de hooglanden onder de term 'pacificering'. In het begin (1975) werden deze
counter-insurgency akties slechts uitgevoerd als reaktie op de akties van de
guerrilla. Tijdens het bewind van Lucas Garcia (1978-1982) richtte het militaire
geweld zich ook op organisaties en delen van de bevolking die volgens het leger de
guerrilla steunden. Het leger bediende zich hierbij van de taktiek van de
verschroeide aarde. Dit hield onder meer in het bombarderen van dorpen, het
platbranden van huizen en gewassen, massamoorden en het verplaatsen van de
bevolking (IGE, 1986:26).
Doelwitten van deze akties van de militairen waren vooral de afgelegen
nederzettingen van de indigenas, waar de militaire kontrole beperkt was (zoals in
Huehuetenango, El Quiché en Alta Verapaz waar de militairen nog nauwelijks een
eigen infrastruktuur hadden) of gebieden waar sprake was van een sterke
organisatie van de bevolking (zoals in Chimaltenango waar na een grote aardbeving
in 1976de bevolking zich was gaan organiseren). Andere delen van de hooglanden,
waar de guerrilla nauwelijks aktief was, waar de bevolking meer gekonsentreerd in
dorpen of steden woonde of waar voornamelijk ladinos woonden (bijv. Totonicapan), ontsnapten aan het militaire geweld (Smith, 1990:16-25, IGE, 1986:24).
De gevolgen van de CI-akties van het leger in de periode 1978 - 1983 zijn groot.
Het totale dodental ten gevolge van militaire akties in de hooglanden wordt geschat
op 50 tot 75.000, in totaal zijn er zo'n 440 dorpen vernietigd, 150 tot 250.000
mensen vluchtten en 50 tot 75.000 mensen kwamen terecht in de door de militairen
opgerichte modeldorpen, gekontroleerd door het leger (Krueger, Enge, 1985:V).
Ongeveer 1 miljoen mensen vluchten naar andere delen van Guatemala. Dit zijn de
zogenaamde ontheemden ('desplazados').
Eén van de sterkst getroffen konfliktgebieden is de Ixil-regio in El Quiché. Hier
worden vrijwel alle verspreid liggende Maya-nederzettingen deels of geheel
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vernietigd en een derde van de oorspronkelijke bevolking wordt vermoord. Duizenden mensen vluchten weg naar drie grote onherbergzame gebieden aan de rand van
het konfliktgebied in de bergen, waar ze zich organiseren in de Comunidades de
Población en Resistencia (CPR; Gemeenschappen van Volks Verzet). De overblijvende bevolking wordt gedwongen in heropvoedingskampen of modeldorpen
geplaatst. De modeldorpen vormen samen de ontwikkelingspool 'Triangulo Ixil'
die officieel in 1983 wordt opgericht (IGE, 1989:76). De verschillende fasen in de
herstrukturering van de DXIL-regioworden weergegeven in figuur 4.2.
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Figuur 4.2: Pacifikaüe in de Ixil-regio. (Bron: IGE, 1989:69-73)
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Ook in andere departementen zijn de gevolgen van het geweld groot. Het aantal
mensen dat getroffen wordt door vernietiging van huizen, verplaatsing en
verstoring van de ekonomische aktiviteiten bedraagt naar schatting: 75.000 in
Huehuetenango, 77.000 in San Marcos en Quezaltenango, en 50-80.000 in Chimaltenango. De resultaten van de geweldsgolf van 1978-1983 in de hooglanden zijn
een vernietiging van nederzettingen, een massale verplaatsing van de bevolking, en
de vernietiging van bestaansbronnen en regionale handel (Krueger, Enge, 1985:VI).
Na deze massale terreur, die geleid heeft tot een diep geïnternaliseerde angst in de
levens van de mensen, wordt de aanwezigheid van de militairen geïnstitutionaliseerd. Er treedt een sterke toename van het aantal militaire garnizoenen en kampen
op, de benoeming van lokale politici vindt plaats door de militairen, en de het
systeem van Comisionados Militares (CM) wordt uitgebreid (Smith, 1990: 10/11).
Dit systeem bestaat uit 'militaire gekommiteerden' die in vrijwel ieder dorp
gestationeerd zijn. Ze zijn meestal afkomstig uit de streek zelf en dienen officieel
voor de rekrutering van indigenas voor het leger. Belangrijker is echter dat een
CM (twee-)maandelijks moet rapporteren aan het leger wat er gaande is in het
dorp. De angst voor het leger is dusdanig groot dat zo'n CM niet kan verdraaien,
weglaten of liegen (m.m.). Beginjaren '80 werden ook de Patrullas de Autodefensa
Civil (PAC; burgerwachten) opgericht die in feite een verlengstuk van de militairen
in de dorpen vormde. (Smith, 1990:10,11; m.m.). Dankzij de militarisering en de
geïnternaliseerde angst weet het leger een sterke kontrole in de hooglanden te
bewerkstelligen.

4.3 Nieuwe vormen van repressie door het leger
Begin jaren '80 groeide er binnen het leger ontevredenheid over de gewelddadige
CI-campagnes. Volgens 'progressieve' delen van het leger zou pure militaire
repressie alleen korte termijn overwinningen op het verzet op kunnen leveren.
Aangezien de oorzaken van het verzet van de bevolking gelegen was in de sociaalekonomische ongelijkheid, werkloosheid en armoede, moest de Cl zich ook richten
op deze fronten (IGE, 1986:26,27; Smith, 1990:12). De militairen gingen daardoor
steeds meer de nadruk leggen op psychologische oorlogsvoering, waarbij de
bevolking de nationalistische ideologie opgelegd kreeg van een 'Nieuw Guatemala'
(Borrell, 1991:31-34),
"waarin het woord 'indigena' niet meer voorkomt, (...) waarin een ieder
'gelijk' is, en waarin geen plaats is voor 'subversieven'" (Black, 1984:148).
Onder Montt kwam ook het evangelie om de hoek kijken. Montt was lid van een
evangelische sekte en wilde van Guatemala een 'bijbelse staat' maken, gebaseerd
op 'de wetten van God' (Borrell, 1991;31-34).
In 1982 begon het leger meer dan te voren een gekoördineerd CI-programma,
gericht op neutralisering van het verzet van de bevolking en vergroting van de
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kontrole in de konfliktgebieden. De hooglanden moesten getransformeerd en de
bevolking geinkorporeerd worden in de agro-exportekonomie (IGE, 1986:2627).
Psychologische oorlogsvoering en programma's met sociale implikaties werden
onderdeel van de militaire strategie. In hoofdstuk 3 gaven we de legerplannen van
1982 tot 1988 weer (zie figuur 3.3). De militairen stippelen, zo blijkt hieruit, een
lange termijn strategie uit die voortkomt uit het idee dat het leger de enige instantie
is die boven alle partijen en belangenorganisaties staat. Daarmee kent het leger zich
een centrale positie in de politiek toe. De twee belangrijkste ideologische begrippen
van het leger zijn 'veiligheid' en 'ontwikkeling'.
Voor de verwerkelijking van deze begrippen stelt het leger veiligheids- en
ontwikkelings-plannen op. Konkreet betekent dat dat het leger in een aantal
afgelegen gebieden (met name in Huehuetenango, El Quiché en Alta Verapaz) een
nieuwe militaire infrastruktuur opbouwt. Deze infrastruktuur bestaat onder meer uit
modeldorpen en ontwikkelingspolen en PAC's (burgerwachten). Voorts ontwerpt
het leger het Inter Institutionele Coördinatie Systeem (IICS) (IGE,1986:28). Deze
instituties zullen hieronder toegelicht worden.
Burgerwachten
De volwassenen mannen van de dorpen in en nabij konfliktgebieden zijn verplicht
deel te nemen aan de PAC's. Hun taak bestaat uit het uitvoeren van patrouilles
rond het dorp, deelname aan onbetaalde werkzaamheden (vooral aanleg van
infrastruktuur voor het leger), en soms gaan ze mee met de patrouilles van de
militairen in de bergen. De burgerwachten vormen zo de ogen en de oren van het
leger op het platteland (Krueger, Enge, 1985:VII). Het systeem van de
burgerwachten wordt opgericht in 1982-83 in de gepacificeerde gebieden van de
hooglanden. In 1984 nemen zo'n 1 miljoen mensen (ongeveer alle volwassen
mannen) deel aan de burgerwachten (Smith, 1990:10). Op dit moment lijken de
burgerwachten in een aantal gebieden hun langste tijd gehad te hebben. Dit hangt
echter samen met het feit dat bepaalde gebieden door het leger als gepacificeerd
worden beschouwd. De noodzaak van de burgerwachten neemt dan af. In gebieden
waar de guerrilla aktief is of het verzet van de bevolking groot is, vormen de
burgerwachten nog een belangrijk instrument van het leger, en is de dwang van het
leger om deel te nemen aan de burgerwachten groot (m.m.).
Modeldorpen en ontwikkelingspolen
De modeldorpen en ontwikkelingspolen worden na de vernietiging van bestaande
nederzettingen, door middel van zogenaamde 'food for work programs' (de
bevolking stelt kosteloos haar arbeid ter beschikking in ruil voor voedsel)
opgebouwd door de overblijvende bevolking. Deze modeldorpen worden gebouwd
langs de belangrijke strategische wegen, waardoor ze goed kontroleerbaar zijn.
Hierbij werkt het leger samen met een aantal (semi-) staatsinstituties zoals INTA,
INDECA en BANDESA (Zie hiervoor bijlage 3 over het IICS).
Naast de nadruk die gelegd wordt op een 'Nieuw Guatemala' introduceren de
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militairen een andere komponent van de ideologische oorlogsvoering: ze starten een
aantal ontwikkelingsprogramma's voor de bevolking, zoals het programma van de
twee Pen: Fusiles y Frijoles (kogels en bonen) (bonen zijn voor de indigenas als
hutspot voor nederlanders, red.) en, schijnbaar een stuk beter, van de drie t's:
Techo, Tortillas y Trabajo (dak, maiskoeken en werk) (tortillas zijn weer net zo
iets als de bonen;red.) (Bos, 1990:58). De meeste van de door de militairen
geplande ontwikkelingsprojekten worden echter niet uitgevoerd.
Door de afhankelijkheid van de bevolking van hulp van buitenaf, de rechtstreekse
kontrole van het leger en de burgerwachten vormen de modeldorpen een belangrijk
instrument om het verzet in de konfliktgebieden te neutraliseren (Smith, 1990:11;
IGE, 1986:28).
Na de verkiezingen in 1986 laat het leger de meeste aktiviteiten met betrekking tot
ontwikkeling (waaronder de modeldorpen en de ontwikkelingsprogramma's)
achterwege (Smith, 1990:11-13). Op dat moment wonen er zo'n 60 a 90.000
mensen in modeldorpen en wonen ongeveer 500.000 mensen binnen de grenzen
van de ontwikkelmgspolen (Krueger, Enge, 1985:V1I). De situatie in de
modeldorpen is slecht. Ze zijn vaak overbevolkt, de door de militaren beloofde
hulpprogramma's worden meestal niet uitgevoerd en er is te weinig (gepacificeerd)
land rond de modeldorpen voor produktie. Andere ekonomische aktiviteiten zijn
onmogelijk. Er is een gebrek aan medische voorzieningen, kredieten, voedsel, en
werktuigen. De enige manier op een inkomen te verdienen is te werken als
loonarbeider op plantages. De verplichte deelname aan de burgerwachten beperkt
deze mogelijkheid sterk.
De bevolking is hierdoor grotendeels afhankelijk van de giften van het leger of
kerkelijke organisaties (Krueger Enge 1985:VII; Smith, 1990:21-23). Ondanks het
formele terrugtreden van het leger, worden er in 1989, 4 jaar na het aantreden van
een burgerregering, nog modeldorpén opgezet (Noticias Aliadas, 9 februari 1989;
IGE, 1989:89). Deze dorpen liggen in de nabijheid van militaire garnizoenen in de
Ixil-regio. Het betreft 20 dorpen, waarin 20.000 indigenas
"onderwezen en opgeleid moeten worden, zodat ze verder kunnen kijken dan
de vier muren van hun lemen hut" (Noticias Aliadas, februari 1989),
zo stelt de direkteur van het programma, dat opgezet wordt door de overheid in
nauwe samenwerking met de legertop. Het programma wordt niet meer
gepresenteerd als een onderdeel van de CI-strategie van het leger maar als een
manier om de indigenas
"te inkorporeren in de moderne samenleving, onder een demokratisch
systeem" (ibid.).
Pogingen om de traditie en de kuituur van de indigenas te bewaren, vormen een
manier om onderontwikkeling in stand te houden, aldus de direkteur (ibid.). De
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ideologische implikaties vallen niet mis te verstaan. Ook hier komt de ideologie van
het leger naar voren, die nog steeds sterk bepaald wordt door de noodzaak het
verzet te verslaan en de indigenas te integreren in de maatschappij.
Het Inter Institutionele Coördinatie Systeem (IICS)
Het IICS wordt in de periode 1982-1985 geïnstitutionaliseerd als koördinerend
orgaan van de ontwikkelingsplannen van het leger. Het loopt parallel aan de
bestaande bestuursstruktuur van de overheid. Alle aktiviteiten op het gebied van
rurale ontwikkeling (ontwikkelingshulp, fondsen, hulpbronnen, technische
assistentie) komen zo onder de institutionele kontrole van het leger. Op staatsnivo
vormt het IICS het kontrolemechanisme van het leger op de burgerregering; op
departementaal en regionaal nivo kontroleert het IICS de aktiviteiten van de
overheid, kerkelijke en partikuliere organisaties en ontwikkelingsorganisaties (IGE,
1986:30-31). In bijlage 3 is het IICS in schema gebracht.
Het IICS was op regionaal nivo
" obliging peasants to take part in (...) emerging structures of local control:
one (structure, red.) involving a community's most prominent leader, would
supervise local social and economic activities, and would bear the title of
Coordinadoras Institucionales Communales (Kommunale Institutionele
Coördinatoren; CIC's, red.)" (Black, 1984: 147)
De CIC's stonden onder sterke kontrole van het leger. Elke CIC is verantwoording
schuldig aan het lokale garnizoen, haar leden worden benoemd door de lokale
kommandant, en het leger heeft veto-recht over alle CIC beslissingen (ibid.).
In de periode 1975-1985 is door de CI-akties en de opbouw van bovengenoemde
nieuwe militaire infrastruktuur in de konfliktgebieden, de kontrole van het leger in
de hooglanden sterk toegenomen (zie o.a. figuur 4.3).

74

ENLACE VlflL DE LOS
POLOS DE DESRRROLLO
1989

Figuur 4.3: Ontwikkelingspolen in de hooglanden (Bron: IGE, 1989:116)
4.4 De hooglanden ten tijde van de burgerregering
Na de verkiezingen in 1985 laten de militairen de meeste van hun
ontwikkelingsaktiviteiten in de hooglanden vallen en richtten ze zich vooral op
'Veiligheid' (Smith, 1990:13). Doelen van de geweldsakties zijn de nog niet
gepacificeerde gebieden waar de guerrilla aktief is of waar CPR's (zie 4.2)
gevestigd zijn.
Ontwikkelingsprojekten en programma's voor wederopbouw worden nu formeel
uitgevoerd door staatsinstituties en ontwikkelingsorganisaties. Het leger kan echter
op twee manieren grote 'informele' kontrole uitoefenen. Ten eerste blijven de militairen betrokken bij het beleid door institutities als het IICS (later 'ontwikkelingsraden' genoemd), de CRN (Comité de Reconstrucción Nacional; Nationale
Kommissie voor Heropbouw, opgericht na de aardbeving van 1976 om de
noodhulp te koordineren) en CEAR (Comisión Especial para la Ayuda a los
Refugiados; Speciale kommissie voor Hulp aan Vluchtelingen) (onlangs hernoemd
tot Fondo por la Paz (Fonds voor de Vrede) (red.)). Deze kommissie is van
staatswege belast met het toezicht op de terugkeer van vluchtelingen). Dit zijn
organisaties die door militairen gedomineerd worden.
Ten tweede geeft de dominante aanwezigheid van het leger op het platteland, de
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geïnternaliseerde angst en de uitgebreide infrastruktuur van het leger in de
hooglanden de militairen veel macht.
De invloed van het leger op burgerregering weerspiegelt zich in het Plan Nacional
de Desarrollo (Nationaal Ontwikkelings Plan) dat de burgerregering na haar
aantreden in 1985 opstelt. Dit plan vertoont sterke overeenkomsten met het Plan
Nacional de Seguridad y Desarrollo (Nationaal Veiligheids- en Ontwikkelings Plan)
van het leger uit 1982. De ontwikkelingspolen worden herdoopt in ontwikkelingscentra, het IICS gaat nu het systeem van ontwikkelingsraden heten, modeldorpen worden ontwikkelingsdorpen en de Patrullas de Autodefensa Civil worden
nu Comités Voluntarios de Autodefensa Civil (Vrijwillige Komitees voor
Burgerlijke Zelfverdediging). Dit zijn allemaal kosmetische wijzigingen voor
ongewijzigde strukturen die in het begin van de jaren '80 door het leger
geïntroduceerd zijn (zie figuur 4.4).
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Figuur 4.4: Voor en na de verkiezingen: kosmetische veranderingen in de
ontwikkelingspolitiek. (Bron: IGE, 1989:66)
Voor de uitvoering van haar ontwikkelingsaktiviteiten in de hooglanden blijft de
burgerregering sterk afhankelijk van de infrastruktuur van de militairen. Door de
schijnbare overdracht van de ontwikkelingsapparaten aan de civiele overheid
ontstaat er een zekere mate van legitimiteit voor de CI-apparaten van het leger,
waardoor de burgerregering in staat is buitenlandse financiering te krijgen (IGE,
1988:66). Door bijvoorbeeld het IICS als gedecentraliseerde bottum-up ontwikkelingsraden te presenteren, sluit de regering aan bij trends in de ontwikkelingswereld. IGE (1989: 64-67) stelt dat het CI-karakter van de ontwikkelingsplannen van de burgerregering en de invloed van de militairen nog grotendeels
stand houdt.
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1985 heeft het guatemalteekse hooggerechtshof de
Na de verkiezingen ii
ongrondwettelijk verklaard en als
ontwikkelingsraden op lokaal niv
ondemokratisch bestempeld Hierdoor kan het leger op lokaal nivo langs
institutionele weg minder goed haar invloed op de civiele overheid uitoefenen.Op
de andere nivo's blijven de ontwikkelingsraden (het oude IICS) echter van kracht
(IGE, 1989: 53).
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Figuur 4.5: De ontwikkelingsraden (Bron: IGE, 1989:53).
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De Ldl-regio
De veranderende rol van het leger en de burgerregering met betrekking tot de
ontwikkeling van de hooglanden kan geïllustreerd worden aan de hand van de Ixilregio. Het 'Plan de Desarollo y Paz' (Plan voor Ontwikkeling en Vrede) van 19881989 voor de Ixil-regio kent vijf verschillende fasen:
I: In deze fase vindt de opvang van vluchtelingen en ontheemden in opvangkampen
en modeldorpen plaats, er worden arbeidsgroepen georganiseerd en er vindt
heropvoeding ('educación democratica') plaats. De akties worden uitgevoerd door
het leger, CEAR, CRN en MINDES (Ministerio de Desarrollo; ministerie van ontwikkeling).
II: Deelname van gemeenschappen in werkzaamheden aan de infrastruktuur en
educación democratica. Hierbij zijn het leger, CRN en MINDES betrokken.
III: Onderzoek naar de ontwikkelingskapaciteiten (hulpbronnen etc), ontwerp van
nieuwe infrastruktuur en werkzaamheden door de arbeidsgroepen, uitgevoerd door
MINDES, CRN en andere (semi-)staatsinstituties.
IV: Aanleg van nieuwe infrasruktuur en opbouw van produktie, uitgevoerd door
MINDES, CRN, andere (semi-)staasapparaten en NGO's.
V: uitvoering van ontwikkelingsprogramma's en technische en financiële
assistentie, door CRN, ministerie van kommunikatie en andere (semi)staatsapparaten.
Hieruit blijkt dat het leger zich formeel terugtrekt uit de ontwikkelingsaktiviteiten
in de Ixil-regio. Echter haar invloed op deze aktiviteiten blijft, via de door het
leger gedomineerde organisaties als CEAR en CRN, door de direkte kontrole van
het leger in de hooglanden, en doordat de projekten uitgevoerd worden op basis
van de infrastruktuur en onder jurisdiktie van het leger (IGE, 1989:76-78).
Hierdoor blijven de ontwikkelingsaktiviteiten ook hun CI-karakter houden, gericht
op neutralisering van het verzet en integratie van de indigenas. De staatsapparaten
en ontwikkelingsorganisaties hier kunnen slechts opereren binnen de marges die
door de militairen bepaald worden.
Het departement Chimaltenango
In het departement Chimaltenango heeft het leger nauwelijks gewerkt aan de
opbouw van een militaire infrastruktuur met modeldorpen en
ontwikkelingsprojekten. Het oorspronkelijk relatief welvarende gebied kende door
de aardbeving in 1976 en de CI-akties begin jaren '80 een sterke terugval in de
inkomens van de bevolking, gebrek aan kredietmogelijkheden, ondervoeding etc.
De bevolking ontving echter nauwelijks steun van de militairen voor de heropbouw
van dorpen en hun produktie. In de periode 1986-88 nam echter de hulp van
gouvernementele en non-gouvernementele organisaties sterk toe. Zo bevonden er
zich in die periode letterlijk honderden NGO's die meestal in traditionele dorpen
werkzaam waren. De belangrijkste projekten waren echter die van USAID, die
drie doelen nastreefden:
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* het kreeren van een vrije grondmarkt, t.b.v. de efficiënt producerende boeren,
* de introduktie van nieuwe, arbeidsintensieve gewassen,
* kredietvoorziening t.b.v. de verhoging van het technologisch nivo van de
produktie en de introduktie van nieuwe gewassen.
In de gebieden waar deze projekten uitgevoerd werden vond na verloop van tijd
een konsentratie van land in handen van een beperkt aantal boeren plaats. Hierdoor
werd zo'n 10 a 20% van de bevolking landloos en kwam er een toenemende
interne migratie van families op zoek naar loonarbeid, en daalden de inkomens
van veel huishoudens.
In veel gebieden nam de produktie van graan af en werd vervangen door
kommerciële agrarische produktie op grotere bedrijven (Smith, 1990:23-27). In
plaats van herstrukturering door de militairen spreekt Smith hier van
herstrukturering door hulp.
Huehuetenango
Ook het departement Huehuetenango kent de laatstejaren een toename in het aantal
aktieve ontwikkelingsorganisaties. Dit heeft te maken met de terugkeer van
vluchtelingen uit Mexico, die voor een groot gedeelte uit Huehuetenango afkomstig
zijn. De vluchtelingen vormen een belangrijke groep voor de staat en het leger, die
dan ook sterke kontrole willen over de terugkeer. Dit alleen al omdat de guerrilla
te kennen heeft gegeven in deze groep een nieuwe sociale basis voor haar akties te
vinden. De projekten van de ontwikkelingsorganisaties (o.a de projekten van de EG
(zie hoofdstuk 5), maar ook een projekt van IFAD, een Wereldbankdochter die
zich bezighoudt met agrarische ontwikkeling) zijn gericht op het scheppen van
kondities voor de terugkeer van de vluchtelingen in het gebied. Dit houdt o.a. de
aanleg van infrastruktuur, het bereiken van sociaal-ekonomische ontwikkeling in de
regio en het ontginnen van nieuwe landbouwgronden in (m.m.)
Totonicapan
Het departement Totonicapan is, dankzij het wantrouwen van de guerrilla tegen de
relatief welvarende handwerk- en handelslieden (die de guerrilla in haar
kommunistische ideologie niet geschikt acht een revolutionair bewustzijn te
ontwikkelen) en haar geringe aktiviteit in dit departement, door de militairen met
rust gelaten en ontsnapt aan het grootste deel van het CI-geweld.
De regio was echter sterk afhankelijkheid van de regionale produktie, van de
regionale markten en de mobiliteit van de handelaren. Door de militaire akties, de
dalende inkomens van de Maya-bevolking, de stijgende prijzen van
levensonderhoud en de vernietiging van lokale markten, kende de handel een
dramatische terugval. Het aantal handwerkplaatsen nam af, mensen probeerden een
handel op te zetten in de grote steden, of werden loonarbeider opplantages. Al met
al leidden de ontwikkelingen ook hier tot een afname van het aantal autonome
producenten en een toename van het aantal loonarbeiders (Smith, 1990:15,16,2733).
79

4.5 De herstrukturering van de hooglanden
Terugkijkend op de periode van beginjaren '70 tot eind jaren '80 kunnen we een
aantal belangrijke ontwikkelingen waarnemen in het leven van de Maya-bevolking
in de hooglanden. Op verschillende wijzen is er een herstrukturering opgetreden:
door de militaire terreur in sommige gebieden, door marktmechanismen in andere
gebieden, en door ontwikkelingshulp in weer andere gebieden. De herstrukturering
betekent over het algemeen een toenemende afhankelijkheid van indigenas van
loonarbeid, en een ideologische nadruk op het 'integreren van de indigenas als
burgers in een moderne maatschappij'.
De militaire akties in de periode 1975-1983 hebben geleid tot de dood van
tienduizenden burgers, duizenden mensen vluchten naar Mexico of naar CPR's
nabij de grens met Mexico. In totaal zijn er ongeveer 1 miljoen mensen vanwege
het geweld uit de hooglanden naar andere gebieden in Guatemala gevlucht. Het
grootste deel van de doden, vluchtelingen en migranten zijn Mayas (IGE, 1986:26,
Smith, 1990:9-10).
Na deze geweldsgolf is het leger in bepaalde gebieden begonnen met de heropbouw
van sociaal-ekonomische strukturen binnen een militaire infrastruktuur en gericht
op pacifikatie en kontrole van de hooglanden. Dit vondt vooral plaats in de meer
afglegen gebieden van de hooglanden, zoals in'Huehuetenango, El Quiché en Alta
Verapaz. De oorspronkelijke bestaansbronnen van de bevolking, waaronder de
zelfvoorzieningslandbouw een centrale plaats innam, waren vernietigd; door de
konsentratie van de bevolking ontstond er landgebrek en werkloosheid, die de
heropbouw van deze bestaansbronnen onmogelijk maakt. De bevolking is er in
toenemende mate afhankelijk geworden van arbeid op plantages en hulp van
buitenaf.
In ander gebieden waar de militairen nauwelijks hulp hebben verleend aan de
heropbouw hebben ontwikkelingsorganisaties een belangrijke rol gespeeld in de
herstrukturering, zoals in Chimaltenango.
In de regio Totonicapan, die grotendeels bespaard is gebleven voor het militaire
geweld en die oorspronkelijk relatief welvarend was, zïjn de handel en
handwerkproduktie als belangrijkste bestaansbronnen door de ineenstorting van de
regionale markt en stijgende prijzen sterk afgenomen.
De politieke en ekonomische processen hebben, zo stelt Smith konkluderend, geleid
tot een toenemende afhankelijk en integratie van de Maya-bevolking in de nationale
ekonomie (Smith, 1990:8, 32-33). Aldus is een goedkope, kontroleerbare
arbeidsreserve onder de Maya-bevolking ontstaan die, samen met de lage lonen en
het ontbreken van een interne markt, in de lijn ligt van het stimuleren van de agroexportekonomie en het ontstaan van vrijhandelszones met de zgn. maquiladora(assemblage) industrie.
Na de verkiezingen is ook de invloed van de civiele overheid in de hooglanden
toegenomen. Het leger liet na 1986 alle aktiviteiten op het gebied van ontwikkeling
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over aan de burgerregering.
Deze aktiviteiten dragen echter nog steeds een CI-karakter door:
- de aanwezigheid van het leger in de hooglanden, met name via de dreiging met
geweld en de geïnternaliseerde angst;
- doordat ze uitgevoerd worden opbasis van de infrastruktuur van het leger;
- omdat zevoor een groot deelplaatsvinden in de konfliktgebieden in Guatemala;
- omdat ze gericht zijn op de integratie van de Maya-bevolking in de nationale
ekonomieen daarmee aansluit op de ideologie van het leger; en,
- omdat militairen nog steeds funkties vervullen in de staatsapparaten.
Een sterke kontrole door de militairen over de hooglanden blijft in het licht van de
CI-strijd en de eraan verbonden ideologie noodzakelijk. Dit wordt onderstreept
door de geïntensiveerde aktiviteiten van de guerrilla in 1988, de opleving van het
CUC, vakbondskonflikten etc. (Envio, 1988:20). Ook de recente ontwikkelingen op
het gebied van de vluchtelingen (1992, hét jaar van de 'indigenous people'), wier
massale terugkeer op de politieke agenda staat, wijst voor het leger op deze noodzaak. Het is waarschijnlijk dat de uitkomst van de strijd rondom de vluchtelingen
bepaalt in hoeverre een verdere herstrukturering van de hooglanden in de hand
gewerkt wordt.

4.6 Terugblik: de staat in de hooglanden
De retoriek van veiligheid en ontwikkeling van het leger begin jaren '80 heeft voor
de bevolking vooral geweld en een sociaal-ekonomische herstrukturering van hun
leerwijze betekend. Deze herstrukturing begon op grote schaal onder het regime
van generaal Rios Montt in 1982. Het leger zette een gekoördineerd counterinsurgency-programma op, waarin naast direkt geweld ook op psychologische,
sociale en ekonomische fronten de strijd tegen de guerrilla gestart werd.
In het (exportgerichte) ontwikkelingsmodel van het blok aan de macht vervult de
Maya-bevolking een rol als goedkope arbeidskracht. In de jaren '70 was het voor
het machtsblok niet mogelijk hen haar ideologie op te leggen. Door het geweld van
het leger gebeurde zelfs het omgekeerde; De verschillende Maya-groepen
ontleenden een kultureel-etnische identiteit aan een gemeenschappelijk anti-state
discourse. Dit vormde ook de basis voor het verzet vanuit de hooglanden en van de
guerrilla.
Eind jaren '70 leidde dit tot grootschalige massamoorden en andere schendingen
van de mensenrechten, de vernietiging van de hulpbronnen in de hooglanden door
de militairen en een sterke groei van de guerrilla. Binnen het leger ontstond over
de gevoerde strategie: militair geweld zou alleen op korte termijn overwinningen
op kunnen leveren. Door middel van een sociaal-ekonomische herstrukturering van
de hooglanden en een ideologische nadruk op de integratie van de indigenas in de
(ladino-)samenleving, zou het leger een grotere militaire kontrole uit kunnen oefenen. Voor het vergroten van de kontrole op de hooglandenbevolking schiep het
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leger begin jaren '80 een indrukwekkende infrastruktuur bestaande uit militaire
posten, modeldorpen, ontwikkelingsraden en Comisionados Militares. In deze
periode maakte het blok aan de macht zich vooral waar door op grote schaal dwang
uit te oefenen.
Na 1985 vervulde ook de burgerregering een belangrijke rol in de kontrole over de
hooglanden, via de integratie van de bevolking en volksorganisaties in
ontwikkelingsprojekten en bestuursapparaten (zoals de ontwikkelingsraden). Deze
vervullen de funktie van hegemoniale apparaten. Het leger behoudt de volledige
bevoegdheid de strijd tegen de guerrilla en de Maya-bevolking te voeren. Na 1985
wordt naast het streven naar konsensus via hegemoniale staatsapparaten, door
hetleger nog steeds in hoge mate dwang ingezet ter legitimatie van het blok aan de
macht.
De gevolgen van de militaire akties en de aktiviteiten van de staat in samenwerking
met ontwikkelingsorganisaties, hebben geleid tot de vernietiging van de traditionele
bestaansbronnen van een groot deel van de hooglandbevolking. In de woorden van
Giddens hebben deze ontwikkelingen dus geleid tot een vermindering van de
toegang van de bevolking tot allokatieve (grond) en autoritatieve (volksbestuur, het
kunnen inzetten van lokale kennis) hulpbronnen. De bevolking ziet zich gedwongen
meer seizoenarbeid te verrichten. De sociaal-ekonomische herstrukturering is sterk
gericht op het stimuleren van de exportproduktie. De exportproduktie en de
noodzaak van goedkope arbeid daarvoor kan ook gezien worden in het licht van het
politieke geschilpunt tussen het leger en de privé-sektor over de omvang van de
staatsapparaten. Diskrepantie zit in het feit dat de export-sektor, die een liberaal
ekonomisch beleid voorstaat, de staatsaktiviteiten liefst zo minimaal mogelijk wil
houden, terwijl aan de andere kant de sociale onrust bestreden moet worden om te
voorzien in een goedkoop arbeidsleger. Daarvoor is een sterk geweldsapparaat
nodig, dat betaald moet worden uit belastingen. Dit geschilpunt in het politiek
regime wordt uit de weg gegaan, en strukturele hervormingen in het politiek
systeem worden uitgesteld.
Een ander politiek moeilijk punt vormt de terugkeer van vluchtelingen uit Mexico
en ontheemden uit de CPR's. Voor de staat en het leger vormen deze mensen een
bedreiging. Deze groepen zijn georganiseerd en stellen harde voorwaarden voor
hun terugkeer. Onder deze grote groepen mensen komt het het duidelijkst naar
voren dat de dominante ideologie van nationale veiligheid en ontwikkeling niet door
de bevolking gedragen wordt.
Het leger en de staat willen daarom over (de terugkeer van) deze groepen een
sterke kontrole uit kunnen oefenen. Aan de andere kant zietjuist de guerrilla in de
vluchtelingen een mogelijke nieuwe socialebasis.
Tot slot blijkt uit dit hoofdstuk dat het 'ontwikkelingsbeleid' voor de hooglanden
van de militairen vóór- en dat van de civiele overheid nâ 1985 sterke
overeenkomsten vertonen. De militairen weten de staat in grote mate aan te wenden
voor hun eigen belangen. De Staatsmanagers zijn in hun handelingsruimte sterk
beperkt door de militairen en zijn gedwongen tot een alliantie met het leger. Zo
blijft het leger haar centrale positie in het blok aan de macht behouden.
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HOOFDSTUK 5 DE ONTWIKKELINGSHULP VAN DE EG
5.1
In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingshulp van de EG, als multilateraal
fonds, aan Guatemala. Deze kan niet los gezien worden van het beleid dat de EG
voert met betrekking tot Midden-Amerika in het algemeen. Dit beleid krijgt de
afgelopen acht jaar vorm in de jaarlijkse rondes van San José, waar ministers uit
beide regio's afspraken maken over de interregionale samenwerking.
Het doel van dit hoofdstuk is de uitgangspunten en doelstellingen van de EG bij het
geven van ontwikkelingshulp duidelijk te maken en weer te geven hoe deze vertaald
worden in het konkrete beleid ten aanzien van Midden-Amerika. Daarna volgt een
overzicht van de projekten die de EG sinds 1985 in Guatemala financiert en via
welke kanalen dit gebeurt. Daarbij zullen we telkens onderscheid maken tussen de
regionale hulp voor Midden-Amerika als geheel en de projekten in Guatemala zelf.
De gegevens in dit hooftlstuk zijn uitsluitend zoals geformuleerd in dokumenten en
door vertegenwoordigers van de EG, tenzij anders aangegeven. Onze eigen analyse
en interpretatie volgt in hoofdstuk 6.

5.2 Het EG-beleid met betrekking tot Midden-Amerika
Voor veel landen in de Derde Wereld is Europa een belangrijke donor van
ontwikkelingshulp. Het grootste deel van deze hulp wordt echter niet in EGverband, maar door de lidstaten afzonderlijk gegeven. De aMviteiten van de EG
als multilateraal fonds voor ontwikkelingshulp zijn in de jaren '70 begonnen en
sinds die tijd geleidelijk aan uitgebreid. De financiële hulp beslaat op dit moment
slechts zo'n 5 a 6 procent van de totale Officiële Ontwikkelingshulp (ODA) in de
wereld. Een groot gedeelte van de europese hulp (48 procent in 1988) is bestemd
voor de ontwikkelingslanden aangesloten bij de konventw van Lomé. Het andere
gedeelte van de hulp wordt besteed in de niet-geassocieerde landen of aan projekten
in het kader van nood- of voedselhulp (Oord, Ruben, 1991:74-76).
In de jaren '60 bestond de hulp van de EG voor de niet-geassocieerde landen
(waartoe ook Guatemala behoort) uit het verlenen van toegang tot het algemene
stelsel van preferenties (ASP) en het geven van voedselhulp (CEG, 1989:68). Het
ASP omvat een stelsel van douanetonsessies op importen uit Derde Wereld landen,
met als doel industrialisatie in die landen te stimuleren. Het ASP betreft dan ook
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voornamelijk industriële produkten, waardoor de middenaraerikaanse landen, die
vooral agrarische produkten exporteren, niet sterk hebben kunnen profiteren van
deze konsessfes (Oord, Ruben, 1991:76). In dejaren '70 werden binnen de EG een
aantal specifieke instrumenten voor ontwikkelingshulp gekreierd waarvan de
Te ' «he en Financiële Assistentie (AFT), handelsbevordering en medefinancieii. j van NGO's de belangrijkste zijn (CEG, 1989:68). De op dit tnwtient voor
Midden-Amerika belangrijkste hulp valt in de kategorie AFT voor AziS en LatijsAmerika (ALA) (Oord, Ruben, 1991:76).
In de jaren '80 ging de EG een duidelijker beleid met betrekking tot de niet
geassocieerde landen formuleren via het sluiten van samenwerkingsakkoorden met
groepen landen (CEG, 1989:68). Voor de hulp aan Midden-Amerika wordt daarom
jaarlijks een 'ronde van San José* gehouden, die voor het eerst plaatsvond in San
José, Costa Rica, in 1984. Vanaf dat jaar nam de hulp van de EG aan MiddenAmerika sterk toe. De redenen hiervoor waren de grote politieke en sociale
spanningen in de middenaraerikaanse landen, de ineenstorting van de
gemeenschappelijke middenamerikaanse markt (MCCA) mede veroorzaakt door de
grote intraregionale spanningen na de Sandinistische revolutie in Nicaragua in
1979. Deze spanningen maakten de aanwezigheid van een derde partij (naast de
middenamerikaanse landen en de VS) nodig (Kee, Koster, 1988:86).
Midden-Amerika kreeg daarnaast prioriteit in de hulp aan Latijns-Amerika omdat
het relatief minder ontwikkeld was. De belangrijkste elementen in het beleid van de
EG begin jaren "80 zijn de verhoging van de levensstandaard van de armste bevolkingslagen en respektering van de mensenrechten. De AFT, die de belangrijkste
hulplijn vormt, financiert vooral projekten in rurale sektoren o.a gericht op
voedselzekerheid (Oord, Ruben, 1991:84).

5.3 De dialoog van San-José
Het beleid van de EG met betrekking tot Midden-Amerika en Guatemala heeft
vooral vorm gekregen in de jaarlijkse rondes van San José. Deze rondes hebben
grote invloed gehad op de politieke band tussen Europa en Midden-Amerika met
gevolgen voor de ekonomische en handelsrelaties (Oord, Ruben, 1991:83). De
eerste bijeenkomst vond plaats in 1984 en had gezien de spanningen in MiddenAmerika vooral een politiek karakter. De EG sloot zich tijdens deze bijeenkomst
aan bij de vredesinitiatieven van de Contadoragroep, gericht op vrede, demilitarisering, respektering van de mensenrechten en sociaal-ekonomische
ontwikkeling. De EG benadrukte in dit verband de noodzaak van 'regionale
integratie' als strategie om de politieke tegenstellingen en de ekonomische
kwetsbaarheid van de middenamerikaanse landen tegen te gaan.
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'Ekonomische integratie (nadruk red.) zal de gewenste en vereiste sociaalekonomische ontwikkeling kunnen stimuleren die nodig is om vrede,
demokratie en politieke stabiliteit in de regio te bereiken' (Oord, Ruben,
1991:86).
Deze regionale integratie vormt één van de belangrijkste doelen van het beleid van
de EG, waarvan de noodzaak in latere gespreksrondes telkens weer is onderstreept.
In de praktijk betekent regionale integratie dat op politiek nivo een dialoog gevoerd
gaat worden tussen de middenamerikaanse landen, die bij kan dragen aan de
afname van de intraregionale spanningen. Een belangrijke stap hierin is de
totstandkoming van het middenamerikaanse parlement, waarbij op dit moment
Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador en Panama zijn aangesloten en
Costa Rica toetreding overweegt (Ortiz, 1992: m.m.).
Op ekonomisch nivo zal regionale integratie bijdragen aan de ekonomische kracht
van de regio om te kunnen konkureren met de grote landen van Zuid-Amerika en
handelsblokken als de VS en de EG. De ekonomische groei en stabiliteit in de
regio zal, volgens de EG, uiteindelijk ook bijdragen aan de verbetering van de
welvaart en levenssituatie van de bevolking en zo aan de sociale rechtvaardigheid
in Midden-Amerika (Ortiz, 1992: m.m., zie ookbijlage 4).
Het akkoord van Luxemburg, voortgekomen uit de tweede San José ronde in 1985,
vormt het uitgangspunt van het EG beleid. De samenwerking tussen Europa en
Midden-Amerika wordt ingedeeld in drie kategorieën:
-ontwikkelingshulp (naast humanitaire hulp o.a. gericht op de regionale integratie),
-ekonomisch (gericht op- verbetering van de banden tussen het europese en
middenamerikaanse bedrijfsleven en het stimuleren van europese investeringen),
-handel (gericht op het stimuleren van de interregionale handel o.a. door
konsessies) (Oord, Ruben, 1991:87,88).
Zoals gezegd hadden de eerste rondes van San José door de intraregionale
spanningen vooral een politiek karakter, met als belangrijkste aandachtspunten
regionale integratie, vrede en stabiliteit in de regio, voedselzekerheid en autonomie
in energievoorziening.
Tijdens San José IV (in 1988 in Hamburg) vond er echter een belangrijke
verschuiving van onderwerp plaats naar makro-ekonomische problemen, de
schuldenlast en de handel tussen de EG en Midden-Amerika. Hoewel de EGministers in Hamburg slechts beperkte toezeggingen deden, betekende de ronde van
San José IV ook een belangrijke verschuiving van de hulp aan Midden-Amerika,
die nu sterker gericht werd op handel en makro-ekonomische ontwikkeling. Ook
werden toezeggingen gedaan voor regionale projekten, zoals steun aan het
Middenamerikaanse Parlement en de Banco Centroamericana de Integration Economica (Middenamerikaanse Bank voor Ekonomische Integratie, BCIE) (Oord,
Ruben, 1991: 90,91,99). Het gevolg hiervan was dat er nyndj;r_ruimte kwam voor
projekten gericht op de armstebevolkingslagen (Oord, Ruben, 1991:99).
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In 1990doet de Europese Commissie een voorstel om de ontwikkelingshulp aan de
niet-geassocieerde landen van Azië en Latijns-Amerika te herdefiniëren. De EG
erkent als ekonomische supermacht haar verantwoordelijkheid voor de
internationale handel en roept dan ook op tot liberalisering van de wereldhandel en
het openen van markten voor.Derde Wereld landen. Inmiddels gaat in 1990 25
procent van de middenamerikaanse exportprodukten naar Europa, tegen 10 procent
in 1980 (Inforpress, 12 december 1991). De laatste jaren is bovendien de import
vanuit Europa in Midden-Amerika minder sterk gestegen, wat een positief gevolg
heeft voor de betalingsbalanzen van de afzonderlijke landen (ibid.). Op politiek
gebied wil de EG een belangrijker rol spelen in regionale konflikten, de situatie
van de mensenrechten en demokratische processen (Oord, Ruben, 1991:94).
San José VII, in 1991 in Managua, staat dan ook in het kader van demokratisering
en de situatie van de mensenrechten. De recente verkiezingen in El Salvador,
Guatemala, Honduras en Nicaragua maken dat de EG tijdens deze dialoog verklaart
dat:
'De middenamerikaanse staten een belangrijk proces richting vrede en
demokratisering, het reduceren van de bewapening en de macht van het
leger, en regionale veiligheid hebben weten te realiseren' (Oord, Ruben,
1991:97).
Hierbij gaat de EG uit van de formele demokratie die er in Midden-Amerika heerst
(ibid.). Ze geeft echter wel een nadere invulling aan het begrip demokratie, door
naast vrije verkiezingen ook een aantal andere elementen toe te voegen:
- een brede participatie van de bevolking in demokratische en pluralistische
politieke processen,
- respektering van de mensenrechten (inkl. burgerlijke en politieke vrijheden),
- het bestaan van een 'rechtsstaat', scheiding van de institutionele machten en in het
bijzonder de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van dejuridische macht,
- respektering van de ekonomische, sociale en kulturele rechten en sociale
rechtvaardigheid.
Bijzondere nadruk wordt gelegd op de onderschikking van het leger aan de politiek
en de noodzaak tot het beëindigen van de gewelddadige akties van 'irreguliere
groepen' (doodseskaders, red.) (Oord, Ruben, 1991:97).
Ondanks de verkiezingen verklaart de EG dat de mensenrechtensituatie, en dus het
demokratiseringsproces, in bepaalde landen nog steeds onbevredigend is. Daarom
wordt er een mensenrechtenkommissie opgericht met deskundigen uit MiddenAmerika en Europa, die toezicht moeten gaan houden op de situatie van de
mensenrechten. Verder wil de EG financiële hulp gaan geven aan vluchtelingen en
ontheemden in de regio (Oord, Ruben, 1991:98).
In San José VIII (in februari 1992) komt nogmaals duidelijk naar voren dat de EG
ekonomische ontwikkeling en demokratiseringsprocessen met elkaar verweven ziet.
Naast thema's als milieu, drugshandel, emigratie en vluchtelingen in Guatemala en
El Salvador komen de mensenrechten aan de orde. De respektering van de
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mensenrechten dient nauw gekoppeld te worden aan de mogelijkheden voor
ekonomische samenwerking. In deze San José ronde worden vervolgens konkrete
toezeggingen gedaan en afspraken gemaakt voor ekonomische samenwerking (zie
5.2). Wat betreft het thema van de mensenrechten wordt de regering van
Guatemala op het hart gedrukt ernst te maken met de dialoog tussen de regering en
de URNG (Inforpress, 5 maart 1992).

5.4 Het EG-beleid ten aanzien van Guatemala
Het beleid van de EG met betrekking tot Guatemala wordt vooral bepaald door het
beleid dat de EG voert met betrekking tot Midden-Amerika. Er is dan ook geen
sprake van een apart beleid. Wel heeft de EG o.a. tijdens de rondes van San José
uitspraken gedaan over de situatie in Guatemala. Tot 1986 ontving het land slechts
een klein gedeelte van de totale hulp van de EG aan Midden-Amerika; zo'n 1 a 2
procent. De verkiezingen in Guatemala in 1986, waarbij de politieke macht van de
militairen werd overgedragen aan de burgerregering van Cerezo, brachten hierin
echter verandering. Om het demokratische proces in Guatemala te ondersteunen
schroefde de EG haar hulp in 1986 op tot 15 Mecu, wat toen gelijk stond aan 26
procent van de totale hulp aan Midden-Amerika (Oord, Ruben, 1991:
91,101,102,118). Bovendien sprak zij haar steun uit aan de voorgenomen vredesbesprekingen tussen de regering en de guerrilla.
In 1989 nam de steun aan Guatemala echter weer sterk af, veroorzaakt door de
voortdurende schendingen van de mensenrechten en schandalen. Nog belangrijker
was echter dat na een tijdje de korruptie onder Cerezo sterk toenam en de
verstrekte kredieten niet effektief werden besteed (Ortiz, 1992:m.m., zie ook
bijlage 4). De kredietwaardigheid van Guatemala voor de EG en andere kredietinstellingen als de Wereldbank neemt af. Onder Serrano lijkt deze situatie weer te
verbeteren: deze weet de inflatie terug te dringen, een sterkere band met het
bedrijfsleven te bewerkstelligen en hij maakt de guatemalteekse munt vrij inwisselbaar. Hiermee voldoet Guatemala redelijk aan de voorwaarden van het IMF en
neemt haar kredietwaardigheid toe (m.m.).
Carmen Ortiz, EG-beleidsambtenaar voor de demokratisering in Midden-Amerika,
stelt dat Guatemala politiek gezien een moeilijk thema binnen de EG blijft, en dat
over of er nu sprake is van een proces van demokratisering, de meningen
uiteenlopen (Ortiz, 1992: m.m.). In de EG-nota 'Note sur l'aide CEE-Guatemala'
(1992, zie ook bijlage 5), wordt bezorgheid uitgesproken over de situatie van de
mensenrechten, de macht van het leger en de ongevoeligheid voor internationale
druk van Guatemala. De gebondenheid van de regering aan de militairen en de
korruptie binnen het overheidsapparaat maakt dat de EG een groot deel van haar
hulp buiten de regering om gaat geven, door het ondersteunen van projekten van
NGO's of door steun aan internationale organisaties als UNHCR (United Nations
High Commision on Refugees) en CICR (Catholic Institute for Community Relief).
De samenwerking van de EG richt zich in deze dus niet op de regering. Toch stelt
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de EG dat het onmogelijk is om voorbij te gaan aan de guatemalteekse overheid.
Projekten van grote omvang (geïntegreerde plattelands-, infrastrulcturele projekten)
kunnen niet gerealiseerd worden zonder overheidsmiddelen in te zetten. Deze
projekten niet uit te voeren zou volgens de EG neerkomen op het land
ontwikkelingsaktiviteiten.ontnemen die onmisbaar zijn voor haar toekomst, en de
betrokken bevolking ekonomische en sociale vooruitgang onthouden. Deze projekten zouden een grotere veiligheid in het land kunnen bewerkstelligen. Ook Ortizbenadrukt dit punt. Daarom probeert de EG samen te werken met en steun te
verlenen aan de overheidsinstanties die aktief zijn op het gebied van de mensenrechten en vluchtelingen. Een voorbeeld hiervan is de steun van de EG aan de
Commisión Nacional de Reconciliación (Nationale Rekonciliatie Kommisie, CNR)
en het het Fondopor la Paz (Fonds voor de Vrede) (Ortiz, m.m., 1992).
Verder stelt de EG dat ze Guatemala niet kan uitsluiten van regionale projekten
voor Midden-Amerika. Dit zou Guatemala in een isolement kunnen plaatsen dat de
voortgang van de schending van de mensenrechten in stand zou houden (CEG, 4
feb. 1992).
De EG vindt het tot slot niet 'haar taak' zich uit te spreken over het beleid van
president Serrano t.a.v. vluchtelingen en gerepatrieerden, maar vindt dat
afzonderlijke regeringen van EG-lidstaten of hun ambassadeurs dat moeten doen
(Abou, 1992, s.m., zie ook bijlage 6).
5.5 DeEG-huIpstromen
Omvang en vorm.
De hoeveelheid hulp vanuit de EG naar Midden-Amerika is het afgelopen
decennium sterk gestegen. In 1980 gaf de EG zo'n 18 Mecu ontwikkelingshulp aan
de landen van Midden-Amerika, in 1990 is dit 93 Mecu. Ook het aandeel hulp aan
Midden-Amerika in vergelijking met de totale hulp van EG aan ontwikkelingslanden stijgt in deze periode van 6 procent in 1980/81 tot 12 procent in 1988/89. In
vergelijking met de financiële en kommerciële geldstromen tussen de EG en
Midden-Amerika zijn deze bedragen echter bescheiden (Oord, Ruben, 1991:?).
In 1988 ontvangt Midden-Amerika in totaal 1569 miljoen US$ aan ontwikkelingshulp. 40 procent hiervan is afkomstig van de VS. Europa vormt met 23.8 procent
de op één na grootste donateur. Dit geld is echter vooral afkomstig van individuele
europese landen (20.2 procent), terwijl slechts een klein gedeelte (3.6 procent) door
de EG als multilateraal fonds wordt gegeven.
De lidstaten van deEG geven hun hulp volgens een vaste verdeling overde landen;
Nicaragua ontvangt 33 procent van het totaal, de andere vier landen (Costa Rica,
Honduras, Guatemala en El Salvador) ieder 17procent.
Multilaterale hulp is te scheiden in hulp aan afzonderlijke landen en hulp bestemd
voor regionale projekten. Dit zijn projekten die betrekking hebben op de regio
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Midden-Amerika. Gemiddeld over 1980-1990 gaat 28 procent van de EG hulp naar
dergelijke regionale projekten (ibid.)-

1980
Costa Rica
El Salvador

_
3,0%

1981

_
4.8%

1982

1983

1984

198$

1986

1987

1988

198»

1990

Total

27,6%

1.9%

1,3%

18.8%

0,0%

1,1%

0.2%

1.4%

7.2%

6,3%

3,3%

5.1%

7,6%

10,6%

3,1%

26.1%

3.1%

3,8%

33%

73%

Guatemala

0,6%

0,2%

1,2%

2.4%

2J%

1,9%

26.3%

14,2%

1M%

7,0%

0.7%

8.4*

Honduras

5637»

19,9%

32J%

45.7%

7,9%

6,3%

26.9%

6,4%

4,6%

3.6%

21,2%

i6a%

Nicaragua

25,4%

66,6%

30,9%

41.4%

29,5%

31.4%

38,6%

24,2%

363%

2Z2%

44,7%

33,9%

Regional

14,6%

83%

4.S%

3,6%

51.5%

30.9%

5.1%

28,0%

37,2%

61,9%

22.8%

23,0%

Toni
min ECU

100%
18.4S

100%
18.91

100%
60S

100%
38.88

100%

100%

38.84

73.22

100%
56.83

100%
78.63

100%
107,21

100%
81,59

100%
93.77

100%
672,74

Figuur 5.1: Verdeling van de ODA van de EG over de landen van MiddenAmerika (in percentages; 1980-1990) (Oord, Ruben, 1991:102)
De uitvoering van het ontwikkelingsbeleid van de EG in de middenamerikaanse
landen wordt met name bepaald door het EG-kantoor voor Midden-Amerika in
Costa Rica. Dit kantoor speelt vooral een rol in de uitvoering van projekten in
afzonderlijke landen. De regionale en makro-ekonomische hulp daarentegen wordt
gekoördineerd vanuit Europa. De EG heeft geen instanties voor de uitvoering van
projekten; dit laat zij over aan NGO's of instanties van overheden (die lid zijn van
de EG).
De hulp aan Midden-Amerika bestaat voor het grootste gedeelte uit hulp in de
kategorieën AFT (Financiële en Technische hulp, 57 procent), met name in Costa
Rica en Honduras, en AA (Ayuda Alimentaria; voedselhulp), met name in
Nicaragua en Guatemala (27.8 procent). Een andere belangrijke kategorie is RD
(Refugiados y Desplazados, (hulp aan) vluchtelingen en ontheemden) (4.8 procent
van het totaal).
Behalve AA, dat de direkte overdracht van voedsel aan de overheid van het
begunstigde land betreft, wordt er ook voedselhulp gegeven via NGO's (de zgn.
AAE, Ayuda Alimentaria de Emergencia, Nood-voedselhulp). Vanaf 1990 bestaat
er een aparte kategorie hulp met de titel: 'apoyo al la democratización' (hulp aan
de demokratisering) (ibid.).
In het navolgende schema staan alle hulpstromen naar de landen en de verdeling
over de kategorieën in percentages uitgedrukt.
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Figuur 5.2: Hulpstromen naar de middenamerikaanse landen (Bron: Oord,Ruben,
1991:100)
Regionale Projekten
Een belangrijk gedeelte van de EG hulp (tussen 1980 en 1989 zo'n 28 procent van
het totaal) komt terecht in de zgn. regionale projekten en programma's. Hieraan
werd van '84 tot '87jaarlijks zo'n 20 Mecu besteed. Na 1987 nam de hoeveelheid
geld voor regionale programma's sterk toe. Bovendien werd niet zoals voorheen al
het geld besteed binnen de kategorie AFT maar ook binnen andere kategorieën:
- Promoción Comercial (Handelspromotie) (1.1 Mecu); dit betreft projekten ten
behoeve van het toerisme enerzijds, en projekten voor handelsopleidingen, met
name gericht op de handel methet buitenland.
- Formación Humana; (Onderwijs) (1.92 Mecu) dit betreft opleidingen in het
agrarisch management en maritiem transport. Uit hetzelfde budget werden
projekten voor toerisme en voedselzekerheid gefinancierd.
- Cooperation Energetica (Energieverbruik) (1 Mecu); rationeler gebruik van
energie doorproducenten in de marginale urbane en rurale sektor. Het doel van het
projekt is de inkomsten van marginale producenten te vergroten door zuiniger om
te gaan met energie.
In de kategorie AFT zijn de volgende regionale projekten de belangrijkst:
- 'Trifino' (vanaf 1988 7.5 Mecu) in de grenszone van Guatemala, Honduras en El
Salvador; dit projekt gaat om herbebossing en geïntegreerde agrarische
ontwikkeling.
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- COCESNA (vanaf 1988 18.5 Mecu) voor radarapparatuur en opleidingen voor
vliegverkeer.
- In 1989 werd 120 Mecu uitgetrokken voor de reactivering van de intraregionale
handel, hiervan werd in datjaar:
43.5 miljoen voor financiering van de Câmara de Compensation Multilateral
(hoge raad voor de multilaterale kompensatie),
6 miljoen aan projekt PAPIC en
2.5 miljoen aan een programma voor 1ICA besteed.
- In 1990 werd 13.4 miljoen toegezegd voor ontwikkeling van de visserij
(PRADEPESCA) en 1 Mecu voor voedselzekerheid (CADESCA) (Oord, Ruben,
1991: 105-107).
Vanaf 1990 lijkt de nadruk nog sterker komen te liggen op de regionale hulp. De
EG ziet zoals gezegd een nauwe koppeling tussen ekonomische ontwikkeling en
demokratisering. Dit uit zich in de jaren '90, '91 en '92 in de volgende
programma's of voorstellen daartoe.
- In januari 1992 wordt het ASP voor Midden-Amerika uitgebreid. Dit kost de EG
ongeveer 31.5 Mecu. Het betreft vooral landbouw- en visserijprodukten, waaronder
tabak, koffie, snijbloemen, sierplanten, honing, vis, etc. Bananen, het belangrijkste
exportprodukt van de middenamerikaanse landen, is er niet in opgenomen (Inforpress, 19december 1991).
- Er vindt een uitbreiding plaats van het Plan Trifino met een extra steun van 80
miljoen US$ (en 130 miljoen US$van Japan).
- Het Middenamerikaanse Parlement, (dat zetelt in de stad Esquipulas in
Guatemala) wordt gesteund met in totaal 42 miljoen US$ van de EG, Japan, Italië
en Duitsland.
- 120 Mecu wordt toegezegd voor de financiering en reaktivering van een systeem
van betalingen tussen de middenamerikaanse landen. Dit systeem wordt beheerd
door de 'Câmara de Compensación Multilateral' (Inforpress, 22 maart 1990).
Naar aanleiding van San José VIII (feb. '92) zijn er de volgende voorstellen:
- stijging van de regionale ekonomische hulp van 125 Mecu in '91,naar 200 Mecu
in '92 tot 360Mecu in hetjaar 1997.
- 18 miljoen US$voor telekommunikatie in Midden-Amerika.
- Midden-Amerika dringt aan op uitbreiding van het Algemene Stelsel van
Preferenties (zie 5.1), zodat ook bananen erin opgenomen worden.
- Juridische en technische ondersteuning van alle sociale groepen wier
mensenrechten geschonden zijn. Hiervoor wordt 1,5 Mecu voor 4jaar uitgetrokken
(Inforpress, 5 maart 1992).

Ontwikkelingshulp van deEG aan Guatemala
Van de EG-hulp die Guatemala in de periode 1980-1989 ontvangen heeft (56
Mecu), heeft ze 91.3 procent gekregen in de periode 1986-1989, de eerste jaren
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van de regering Cerezo. De EG wilde met het geven van ontwikkelingshulp deze
opening naar demokratie ondersteunen, zoals gebeurd was in EI Salvador onder
Napoleon Duarte. De multilaterale hulp van de EG naar Guatemala is over de
afgelopen 3jaren (89-91) toegenomen tot 32 Mecu, 10 procent van de totale hulp
aan Midden-Amerika in 1992.
Guatemala ontvangt in deze periode ('80-'89) vooral EG-hulp in de kategorieën
AFT (46%), AA (28.5%) en RD (16.3%). Voor de voedselsteun (AA) werd 16
Mecu uitgegeven. In de periode 1987-1990 werd 9.2 Mecu vrijgemaakt voor
Projekten voor vluchtelingen en ontheemden (RD). Verder werd 3.3 Mecu gebruikt
voor medefinanciering vanprojekten van NGO's (Oord, Ruben, 1991:101).
In het navolgende schema wordt dit weergegeven :
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Figuur 5.3: EG-hulpstromen naar Guatemala. (Bron: Oord, Ruben, 1992:118).

De grootste kategorieën, AFT en RD, zullen hieronder nader toegelicht worden.
Kategorie Technische enFinanciële hulp (AFT)
Verreweg het grootste deel van de hulp werd gegeven binnen de kategorie AFT
(Asistencia Financiera y Técnica). Deze bedroeg 26 Mecu tussen 1986 en 1988.
Daarna werd er in deze kategorie geen hulp meer verstrekt, tot het jaar '92,
wanneer een vervolgprojekt in de regio Huehuetenango voor 12 Mecu op het
programma staat.
Binnen de kategorie AFT zijn de grootste projekten in Guatemala:
- ALA/86/12; betreft ondersteuning van de kleine boeren in Chocola (hiervoor
werd in 1986 12Mecu bestemd).
- Het projekt ALA/87/7: 'Apoyo a la transformation agraria en la region pacifica'
(1987; 5.5 Mecu).
De twee bovengenoemde projekten werden uitgevoerd onder het toezicht van de
ministeries van ontwikkeling (MINDES) en van landbouw. Deze projekten hebben
betrekking opde landbouwhervorming in vier afzonderlijke gebieden langs de kust.
De projekten geschieden in samenwerking met ANACAMPRO, de vereniging van
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landbouwers zonder grond (CEG, 8 augustus 1991).
In het kader van deze projekten werd 7700 hectare aangekocht voor herverdeling.
De USAID (US Agency for International Development) stelt dat 3,5 hektare
kwaliteitsland of 7 hektare land van slechte kwaliteit nodig is voor een familie om
te overleven, zodat de grond aan tussen de 1100 en 2200 families een bestaan zou
bieden. Dit in tegenstelling tot de overheid die zegt dat er 3000 families mee
begunstigd konden worden. Op een landloze bevolking van 500.000 families en 3,5
miljoen families die te weinig land bezitten om van te bestaan, blijft dit marginaal.
Door bevolkingsgroei zijn deze cijfers bovendien nog verder verlaagd (Dewart en
Eckersley, 1988).
- Het projekt 'Desarollo de autosostenido en la cuenca del lago Atitlan"
(ALA/88/20); een ruraal geïntegreerd programma met investeringen in
kleinschalige irrigatie, infrastruktuur etc. (vanaf 1985; 8.5 Mecu). Het betreft de
ontwikkeling van het stroomgebied van het Atitlin-meer, bestaande uit een
programma van mikro-projekten voor de noordelijke oever van het meer. Dit
projekt werd onder toezicht van het MINDES uitgevoerd. De hier aangewende
methoden vertonen gelijkenis met het voorstel voor een nieuw EG-projekt in
Noord-Huehuetenango, waarvoor de EG in 1992 12 Mecu ter beschikking stelt
(Oord, Ruben, 1991; CEG, 8 augustus 1991). Op dit nieuwe projekt zullen we
straksverder ingaan.
In de projekten in de kategorie AFT wordt weliswaar de plattelandsbevolking
rechtstreeks betrokken, maar er hebben daarbinnen geen strukturele hervormingen
plaatsgevonden, die zouden kunnen leiden tot een konstruktieve positieverbetering
van deze groep. In alle bovenstaande projekten wordt samengewerkt met
overheidsinstanties.
Kategorie hulpaan vluchtelingen en ontheemden (RD)
De EG-hulp voor vluchtelingen en ontheemden in Midden-Amerika vormt een
integraal onderdeel van het hulpbeleid voor het regionale vredesproces (de
zogenaamde Esquipulas vredesonderhandelingen I en II), dat uitgevoerd wordt door
middel van de San José dialoog en door middel van een centraal hulpprogramma
voor voedselzekerheid en regionale integratie. Vanaf 1986, toen de eerste
vluchtelingen uit Mexico naar Guatemala terugkeerden, heeft de EG onder
auspiciën van de UNHCR en met hulp van CEAR (Speciale kommissie voor hulp
aan vluchtelingen in Guatemala) projekten voor hervestiging van gerepatrieerden
gefinancierd in de departementen Huehuetenango en El Quiché (Ixcân). Ook heeft
zij voor ontheemde bevolking gezondheids-, onderwijs, en veehouderijprogramma's
van NGO's gesteund in Ixcân, Nebaj en in Guatemala stad. Samen met het
MINDES (ministerie van ontwikkeling) zet zij een projekt voor hervestiging en
'agrarische produktie in Nentón en Barrillas op, waar ook infrastrukturele werken
(wegen) gebouwd worden ten gunste van gerepatrieerden en de lokale bevolking
(plm. 2000 families).
Na de afspraken gemaakt op de Internationale Konferentie over Middenamerikaanse
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Vluchtelingen (CIREFCA) in 1989, heeft de EG bijgedragen aan voorgestelde
programma's en projekten van CIREFCA en europese NGO's. Sinsdien heeft zij 12
Projekten in Midden-Amerika gesteund ter waarde van 11,5 Mecu. In 1990 werd
een programma in Guatemala gefinancierd ter waarde van 450.000 ecu (via VSF,
een franse NGO), gericht op de ontwikkeling van de kleine veehouderij en het
inmiddels lopende projekt rond agrarische ontwikkeling in het departement Huehuetenango (gemeenten Nenton en Barrillas), de belangrijkste zone voor de terugkeer
van vluchtelingen. Ook werd via de UNHCR steun gegeven voor de follow-up van
CIREFCA zelf (Abou, 1992:s.m., CEG, 12 maart 1992).
Op het vlak van hulp aan ontheemden zijn er een aantal interventies waarvan
hieronder de belangrijste genoemd worden:
Organisatie Projekt

Titel

Bedrag

UNHCR

87/5/AR

Repatriëring en hervestiging
van vluchtelingen
800

88/18/RR

Repatriëring of rehabilitatie van guatemalteekse
vluchtelingen
1250

Schema 5.4 (Bedragen in duizenden ECU's) (Bron: CEG, 4 februari 1992)
De rest van de projekten betreft kleinere bedragen, via organisaties als Artsen
zonder Grenzen, Veterinarios Del Mundo enz. Op het vlak van voedselhulp is het
hele programma (10 Mecu in de loop van de laatste driejaar) door NGO's uitgevoerd.
Voor hetjaar '91 zijn er de volgende projekten goedgekeurd:
a. Een drietal projekten voor straatkinderen, waaronder tweedie uitgevoerd worden
door NGO's (te weten 'Casa Alianza' en 'Sola para Mujeres').
b. Steun aan de procureur van de mensenrechten (570.000 ecu). Dit is één van de
eerste keren dat hier steun aan wordt gegeven.
c. Basisvorming van indigenas op nationaal nivo, per radio, geleid in
samenwerking met de duitse organisatie GOPPEL.
d. Steun aan de 'Comisión Nacional de Reconciliation' (Nationale Rekonciliatie
Kommissie). Het doel van dit projekt is materiële steun bieden, om ten dele de
verplaatsingen noodzakelijk voor het funktioneren van de CNR te financieren
(CEG, 4 februari 1992).
Het EG-projekt in Huehuetenango uitgelicht
De EG heeft in 1991 een bedrag van 12Mecu beschikbaar gesteld om te helpen bij
de ontwikkeling van het departement Huehuetenango waar talloze gerepatrieerden
94

verwacht worden terug te keren. Deze hulp is echter niet specifiek gericht op
gerepatrieerden maar op de gehele lokale samenleving. Deze hulp, aldus de EG,
pretendeert niet de problemen rond landeigendom en mensenrechten op te lossen,
maar wil de levensomstandigheden van de guatemalteken verbeteren door een
multisektoraal programma (agrarische ontwikkeling, gezondheid, onderwijs,
voorlichting enz.) (Abou, 1992:s.m., zie ookbijlage 6).
De belangrijkste problemen in de regio, zoals geschetst in het voorlopige
projektvoorstel, zijn de geografische isolatie, een tekort aan sociale en produktieve
infrastruktuur, analfabetisme en armoede, gebrekkige sanitaire voorzieningen,
schaarste aan produktie- en kommunikatiemiddelen en een nagenoeg totale afwezigheid van overheidsinstellingen. Verder kent de regio een ontbossingsprobleem,
veroorzaakt door de behoefte aan hout en landbouwgrond.
Deze rampzalige situatie dreigt nog meer te verslechteren door de mogelijke
terugkeer van vluchtelingen in het gebied. Op een totale bevolking van 400.000
mensen in de regio worden er 30.000 gezinnen verwacht (CEG, 8 augustus 1991;
1/2)
De regio wordt bewoond door bevolkingsgroepen die niet Spaanstalig zijn. De
bevolking bestaat grotendeels uit gezinnen van kleine landbouwers, die mais, graan
en aardappelen verbouwen. Dit gebeurt op kleine lapjes grond (60 procent van de
boeren bezit minder dan 0.7 ha) waarop onvoldoende geproduceerd kan worden om
in de eigen behoeften te voorzien. In het projektvoorstel wordt dit vooral geweten
aan de agrarische produktiemethoden. Een groot gedeelte van de in deze regio
geproduceerde koffie en kardemom verdwijnt voor lage prijzen naar Mexico door
het ontbreken van wegen. Deviezenopbrengsten voor Guatemala gaan
dientengevolge verloren. (ibid.,:2)
Het projeta wil deze situatie verbeteren door de volgende aktiviteiten te ontplooien:
- verhoging van de produktiviteit van de traditionele landbouwsektor, door
aangepaste teeltmetoden, irrigatie op kleine schaal, kredietfaciliteiten en
voorlichting;
- uitbreiding van de basisinfrastruktuur op het gebied van gezondheidszorg,
verbetering van de kommunikatiemiddelen en de toegang tot drinkbaar water;
- bescherming van het milieu; en
- verbetering van de positie van de vrouw.
Verder worden als aktiviteiten genoemd:
- onderzoek en ontwikkeling met het oog op de verbetering van de verbouw van
voedselgewassen en in mindere mate van de produktie van handelsgewassen;
- bescherming en verbetering van de bodemvruchtbaarheid;
- het aanleggen van ontsluitingswegen en het verbeteren van kommunikatiemiddelen; en
- steun aan kleine dorpsbedrijven (ibid.:3).
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Het projekt is niet speciaal gericht op terugkerenden, maar het hoopt wel de
voorwaarden te kreëren om hen 'op een meer acceptabele wijze' te kunnen
ontvangen (ibid.:2).
Onder voorzitterschap van het MINDES wordt een Nationaal Komitee opgericht dat
bestaat uit 'vertegenwoordigers van de verschillende bij de uitvoering van het
programma betrokken nationale instellingen als ook van de begunstigden' (ibid.:3).
Naast het MINDES dat alle aktiviteiten zal koördineren.zijn bij dit Komitee
betrokken DIGESA (Nationale direktie landbouwdiensten), DIGISEPE (Algemene
direktie veediensten), BANDESA (Nationale ontwikkelingsbank), ICTA (Instituut
voor landbouwwetenschappen en -technieken), INDECA (Nationaal instituut voor
de afzet van landbouwprodukten), DIGEBOS (Nationale direktie bossen) en INTA
(Nationaal instituut landbouwgrond). Een aantal van deze instituten is in het
verleden ook betrokken geweest bij het opzetten van modeldorpen in samenwerking
met het leger (zie ook bijlage 7).
De begunstigden zullen in overeenstemming met hun nationale gewoonten eigen
komitees van beheer moeten vormen, die verantwoordelijk zijn voor de verwezenlijking en het latere beheer van de tot stand te brengen kunstwerken (ibid.::4).
Iedere groep en/of basisgemeenschap levert een eigen bijdrage in de vorm van
kostenloos geleverde handarbeid terwijl hetprojekt in bouwmaterialen, machines en
toezicht voorziet (ibid.:4/5). MINDES stelt het personeel ter beschikking (ong. 70
mensen) waaronder 1mededirekteur en een aantal sociologen en antropologen.
Het belangrijkste gedeelte van de aktiviteiten (die volgens het voorstel 'absolute
prioriteit' kennen) bestaat uit infrastrukturele voorzieningen die een sociaal karakter
dragen: hangbruggen, ontsluitingswegen, waterleidingnetten, klaslokalen en
poliklinieken. Voor deze laatste twee wordt voor aanwending en beheer een
overeenkomst getekend met de ministeries van Onderwijs en Gezondheidszorg.
Verder worden er produktieve infrastrukturele voorzieningen aangelegd ten
behoeve van irrigatie, opslagplaatsen, silo's, en voorzieningen voor de
diergezondheid. Tenslotte omvat het projekt het opzetten van demonstratiepercelen
voor de landbouwproduktie, moestuinen, kredietfaciliteiten ten behoeve van boeren,
ambachtelijke bedrijven (timmerwerk, weven, leerindustrie), gemeentelijke
opslagplaatsen en de aanschaf van maismolens (ibid.:6/7).
Konklusies
Alhoewel het moeilijk is om in een tijdsbestek van 7 jaar, waarin Guatemala
konstruktief ontwikkelingshulp van de EG ontvangt, van bepaalde tendenzen te
spreken, is deze toch op een bepaalde manier te karakteriseren. Zoals aangegeven
kwam in 1986 de hoeveelheid hulp flink op gang, zij steeg daarna tot een
maximum in 1988 om vervolgens weer tedalen. Het vertrouwen dat de EG heeft in
de regering Serrano leidt echter op dit moment weer tot nieuwe investeringen. Wat
de vorm van de hulp betreft kunnen we het volgende konkluderen: de hoeveelheid
hulp die Guatemala ontvangt voor projekten in het land zelf, is aanzienlijk kleiner
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dan die waar zij op regionaal (middenamerikaans) nivovan profiteert.
Binnen de regionale hulp ligt sterk de nadruk op makro-ekonomische hulp, waarbij
de EG gelooft dat dit een positief effekt zal hebben op de stabiliteit en het
demokratiseringsproces in de hele regio. Binnen de nationale hulp zijn twee
kategorieën dominant, te weten de financiële en technische hulp (AFT) en de hulp
aan vluchtelingen en ontheemden (RD). De EG stelt hierbij nadrukkelijk dat het
niet de bedoeling is met deze hulp strukturele hervormingen te bewerkstelligen,
maar een bijdrage te leveren aan de positieverbetering van de ekonomisch
achtergestelde groepen in de samenleving. Deze doelstelling krijgt in de rurale
gebieden vorm in projekten voor infrastrukturele voorzieningen, verbetering van de
landbouwmethodes en basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg etc. Wat de verhouding tussen de regionale en de nationale hulp
en de vorm waarin deze plaatsvinden, betekent voor de guatemalteekse samenleving
in haar geheel en het politiek systeem, komt aan de orde inhoofdstuk 6.
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HOOFDSTUK 6 EG-ONTWIKKELINGSHULPIN DE
GUATEMALTEEKSE KONTEKST

6.1 Inleiding
In de vorige hoofdstukken hebben we gekeken naar de bestuurlijke organisatie van
de staat in Guatemala en naar de beheersstruktuur van het leger over de afgelopen
paar decennia. Voor een goed begrip was het nodig verschillende machtige
sektoren in Guatemala (leger, ondernemers, grootgrondbezitters, buitenlandse
investeerders) en hun invloed op het staatsbeleid bij de analyse van staat en samenleving te betrekken. Daarna hebben we het beleid en de hulp van de EG aan
Guatemala onderzocht. Alvorens in hoofdstuk 7 konklusies te trekken en de
hoofdvraag tebeantwoorden willen we in dit hoofdstuk een koppeling leggen tussen
de verschillende onderdelen van de analyse. Daarbij staat de manier waarop het
beleid en de hulp van de EG de processen in Guatemala al dan niet beinvloedt.
centraal. Deze koppeling willen we leggen opdrie nivo's:
1. Het beleid van de EG
2. De regionale hulpvan de EG
3. De projekthulp van de EG
6.2 Elementen van hetEG-beleid onder kritiek
De staat als noodzakelijke samenwerkingspartner
In paragraaf 5.4 gaven we aan hoe de EG aankijkt tegen de staat in Guatemala: het
is onmogelijk om staatsinstituties uit te sluiten als samenwerkingspartner, en het is
niet de taak van de EG om zich met het interne beleid te bemoeien. Onze
kritiek,gebaseerd op de analyse van de staat en samenleving in Guatemala die we
gemaakt hebben, is de volgende: de macht is dusdanig gestruktureerd dat de
bestuurlijke organisatie van de staat niet los te zien is van van de beheersstruktuur
van het leger. Dit geldt het sterkst in de Hooglanden, waar het leger een
uitgebreide militaire infrastruktuur heeft aangelegd en sterke kontrole uit kan
oefenen. Hulp via staatsapparaten moet ons inziens dan ook beoordeeld worden op
het feit of deze in een konkreet geval tegen de militaire beheersstruktuur ingaat, of
deze bestendigt.
Gezien de kontrole van het leger over de staatsapparaten, kunnen juist
staatsapparaten een belangrijke rol spelen in de counter-insurgency aktiviteiten van
het leger. Het politieke beleid moet dan ook kritisch beschouwd worden ten aanzien
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van de strukturele verwevenheid van staat en leger. Deze twee kritische
beschouwingen zijn van groot belang om te bepalen of hulp aan de staat bijdraagt
aan hetproces van demokratisering, dat de EG zegt te willen steunen.
Mensenrechten
Het is onduidelijk of de EG de respektering van de mensenrechten als doel of
kriterium ziet. Als doel strookt het echter niet met de regionale hulp, omdat dievooral gericht is op de ekonomische integratie van de regio en op de mogelijkheden
voor ekonomische samenwerking. Voor de indigenas blijkt dat, gezien de huidige
sociaal-ekonomische situatie, ook op het vlak van de mensenrechten niet voordelig
uit tepakken. In paragraaf 6.3 gaan wehier nader opin.
Als kriterium strookt het niet met het geven van hulp aan Guatemala omdat de
situatie op het gebied van de mensenrechten nog steeds erg beroerd is. Een
exklusieve nadruk op het issue gewelddadige schendingen van de mensenrechten,
zoals die naar voren komen in overigens schokkende, veelzeggende en niet te negeren rapporten van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International, America's
Watch etc., kan bovendien sociaal-ekonomische onderdrukking, die opgevat kan
worden als mensenrechten in bredere zin (sociale rechtvaardigheid), verdoezelen.
Demokratisering
De EG stelt vast dat er sinds 1985 formele demokratie heerst in Guatemala. Ook
stelt ze vast dat er aan meer voorwaarden voldaan moet worden dan het houden
van verkiezingen oni van werkelijke demokratie te kunnen spreken. Daarvoor
noemt ze een aantal elementen (Zie paragraaf 5.3). We denken dat gezien de
kontekst van 1985 het houden van verkiezingen een eerste stap in een proces van
demokratisering had kunnen zijn, maar dat proces van demokratisering is, volgens
onze analyse, niet waargemaakt. Verschillende ontwikkelingen tonen dat aan.
Ten eerste slaagt het politiek regime in Guatemala er niet in brede sektoren van de
bevolking in het politiek systeem te betrekken. Er zijn nauwelijks vertegenwoordigers van deze brede sektoren in het politiek regime te vinden, en de mensen
zijn niet gemotiveerd om te gaan stemmen. Dit speelt met name in die gebieden
van de hooglanden waar in het verleden het geweld het diepst heeft ingegrepen op
de levens van mensen.
Ten tweede kun je, zoals we eerder stelden, spreken van een kolonisering van de
macht van de Staatsmanagers (formeel de wetgevende macht, die in feite boven de
uitvoerende macht zou moeten staan) door het leger (formeel de uitvoerende
macht). De 'demokratisch' gekozçn burgerregering kan alleen opereren binnen de
marges die de legergeneraals stellen.
Ten derde tast de ekonomische herstrukturering, die door het beleid van Cerezo en
Serrano ondersteund wordt, de nauwe koppeling die de EG ziet tussen ekonomische
ontwikkeling en demokratisering op een fundamentele manier aan. Binnen de
exportekonomie van Guatemala bestaat er geen noodzaak de koopkracht van de
bevolking te vergroten en een interne markt te kreëren. De bevolking dient in dit
model als goedkope arbeidskracht. De vernietiging van regionale markten en van
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de bestaansbronnen van de indigenas en de toenemende afhankelijkheid van
inkomen uit seizoenarbeid, zijn dus juist voordelig voor de exportsektor. De
herstrukturering werkt een demokratisering in brede zin, waarvoor de indigenas
over eigen hulpbronnen zouden moeten kunnen beschikken, tegen.
Projekt- en regionale hulpbinnen hetEG-beleid
Projekthulp van de EG aan Guatemala is op grond van ons onderzoek op zich niet
fundamenteel te bekritiseren (dat is een debat op zich dat reeds lang onder politici,
wetenschappers en ontwikkelingswerkers woedt). Wel heeft het er alle schijn van
dat projekthulp aan Guatemala en regionale hulp aan Midden-Amerika verschillende funkties hebben. Projekthulp wordt gepresenteerd als 'blijk van goede wil' en
als 'bewijs' dat de EG op een verantwoorde manier hulp geeft. Het houdt immers
rekening met alle nieuwste ontwikkelingshulpkriteria? Vrouwen, kleine boeren, en
duurzaam landgebruik zijn binnen deprojekthulp belangrijke aandachtspunten.
Regionale hulp daarentegen ondersteunt met name ekonomische integratie in de
regio en ekonomische samenwerking van Midden-Amerika met de EG. De EG
spreekt niet over de aard van de gevolgen of de mogelijkheden voor ontwikkeling
van deze hulp voor de verschillende sociale groepen in Guatemala. Deze gevolgen
vormen nujuist ons voornaamste kritiekpunt. Onze ideeën daarover komen in 6.3
naar voren.

6.3 De regionale hulp van deEG kritisch beschouwd
De regionale hulp van de EG is vooral gericht op regionale integratie: op politiek
nivo via het middenamerikaanse parlement, en op ekonomisch vlak door middel
van het kreëren van een gemeenschappelijke regionale markt en, daarmee
samenhangend, het stimuleren van de exportekonomie van de verschillende
lidstaten, waaronder Guatemala.
Of een middenamerikaans parlement (overigens gezeteld in Esquipulas in
Guatemala) op zich een goede invloed zou hebben op de vrede en demokratisering
in Guatemala is op grond van onze analyse niet te zeggen. Wel is duidelijk dat zo'n
parlement een demokratisch-ideologisch effekt heeft op de bevolking dat de
ondemokratische handelingen van militairen en Staatsmanagers kan versluieren,
zowel binnenlands als internationaal. In deze zin heeft het parlement hetzelfde
effekt als de komst van deburgerregering in 1985. Guatemala is, naast de hulp van
EG-landen en Japan, ook het enige middenamerikaanse land dat de opzet van dit
parlement geldelijk ondersteund heeft.
De tweede manier waarop de EG steun verleent ten behoeve van de regionale
integratie is het stimuleren van de exportekonomie, met name door de export van
landbouwprodukten naar Europa te vergemakkelijken. Dit blijkt onder andere uit de
uitbreiding van het Algemene Stelsel van Preferenties zoals het sinds januari 1992
voor groepen landbouwprodukten (behalve bananen) van Midden-Amerika geldt.
Daarnaast tracht men door het (her)oprichten van de Midden-Amerikaanse Markt
101

vooral de kapitalistische sektor te stimuleren. Daarmee ondersteunt de EG de sterk
op de exportgerichte ekonomie van Guatemala wat een voor de handliggende
ontwikkelingsstrategie lijkt in een land dat voornamelijk hieruit haar inkomsten
moet halen. Echter door de steun aan de exportsektor steunt de EG in feite direkt
het machtsblok, en hiermee het leger, in Guatemala.
Dit geldtjuist vanwege de dubbelrol die het leger in de ekonomie inneemt. Aan de
ene kant heeft de legertop, die een deel van de produktiemiddelen in handen heeft,
direkt belang bij een groeiende exportsektor; aan de andere kant betekent deze
groei toenemende staatsinkomsten, waarmee het mogelijk zal blijven voor de
militairen om zowel hun counter-insurgency aktiviteiten als hun sociaalekonomische herstruktureringsprojekt doorgang te laten vinden. Dit kan zonder dat
hierdoor het politieke geschilpunt tussen de privé-sektor en de militairen tot een
scheuring in het machtsblok zalleiden, zoals eindjaren '70 gebeurde.
De EG-huIp draagt hiermee dus bij aan de instandhouding van het machtsblok en
hun overheersing in de maatschappij. Volgens de EG kan de ekonomische groei ten
gevolge van groei in de exportsektor ook bijdragen aan de verbetering van de
situatie van de bevolking. We hebben echter hiervoor al enkele malen aangegeven
datjuist in een exportekonomie als die van Guatemala deze redenering niet opgaat.
In deze ekonomie fungeert de bevolking als een goedkoop arbeidsleger en is de
exportsektor juist gebaat bij een toename van gebrek aan eigen bestaansbronnen
(zie Hoofdstuk 4). In de jaren '60 en '70, toen vooral door industrialisatie de
ekonomie van Guatemala sterk groeide, vond er tegelijkertijd een achteruitgang in
de inkomens vande bevolking plaats, veroorzaakt door de inflatie.
Hiermee kunnen we dan ook in hoge mate kanttekeningen plaatsen bij de motivatie
van de EG voor het geven van regionale hulpin deze vorm.

6.4 De projekthulp van deEG:Projekt Huehuetenango 1992 uitgelicht
De regio Huehuetenango is vanouds een gevoelig gebied. Het ligt in de steeds door
de militairen gekontroleerde hooglanden en geldt bovendien nog steeds als
konfliktgebied. Dit betekent dat de militairen er, onder het mom van bestrijding
van het verzet, nog voortdurend aanwezig zijn. Hun aanwezigheid maakt
Huehuetenango nog steeds tot een geschikte regio voor hun ideologische en sociaalekonomische strategieën (zie hoofdstuk 4). Bij ontwikkelingshulp in dit gebied
moeten dus opzijn minst enige kanttekeningen geplaatst worden.
Dit projekt dient, zo stelden we in paragraaf 5.5, niet als ondersteuning van
terugkerenden zelf, maar is gericht op het ontwikkelen van de hele regio waarin
vluchtelingen terugkeren. De nadruk ligt op de sociaal-ekonomische positieverbetering van de inwoners en de opvang van grote aantallen terugkerenden die
verwacht worden, in de bestaande situatie. Die bestaande situatie wordt
gekenschetst door: 1) een gebrek aan infrastruktuur dat staatsingrijpen (of militaire
interventies, red.) bemoeilijkt; 2) het geweld dat in 82/83 diep ingegrepen heeft op
de levens van mensen, hun kuituur en de landbouw; en 3) de militaire dominantie
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door de aanwezigheid van Comisionados Militares, PAC's, helikopterbases en
barakken.
De gerepatrieerden nemen als relatieve nieuwelingen een zeer kwetsbare positie in:
vanuit de guerrilla als mogelijke sympathisanten, als elektoraat voor de politieke
partijen, als subversieven in de ogen van het leger en de moordkommando's, als
zieltjes die gewonnen moeten worden voor evangelische sekten, als te ontwikkelen
individuen voor NGO's, als loonarbeiders voor plantage-eigenaren en fabrieken in
vrijhandelszones en als producenten van exportgewassen voor de staat. In dit
opzicht zijn de vele duizenden terugkerenden, zowel in ideologisch als in
ekonomisch opzicht, voor iedere machtsgroep in Guatemala een potentiële buffer in
de strijd om heerschappij en legitimiteit. De terugkerende vluchtelingen zien
zichzélf echter als niets meer en niets minder dan boeren die hun land terugwillen
om een nieuw bestaan op te bouwen.
Het doel van het projekt is vergroting van de hulpbronnen van de Maya-bevolking,
door middel van sociaal-ekonomische ontwikkeling. We willen geen uitspraak doen
over mogelijke direkte verbeteringen in de levensomstandigheden van de inwoners
van de regio. De vraag is echter of dit projekt werkelijk bij kan dragen aan een
vergroting van de ekonomische autonomie van de indigenas, ook gezien de
toekomstige terugkeer van grote groepen vluchtelingen in het gebied. Binnen de
marges die de militairen aangeven op het ontwikkelingsvlak zijn er te weinig
mogelijkheden voor civiele instituties om strukturele veranderingen te
bewerkstelligen. Bovendien zijn dezelfde civiele instituties, waaronder het
MINDES en instituties op het gebied van landbouw en veehouderij ook aktief in de
modeldorpen (zie bijlage 7). Er zijn geen garanties dat de in het projekt betrokken
bevolking niet onder kontrole van de militairen zou staan, het is juist zeer
aannemelijk dat een projekt in een gevoelig gebied als Huehuetenango, aktueel door
de vluchtelingenproblematiek, sterk in de gaten gehouden wordt door het leger en
dat het hierover een zekere kontrole wil houden. Dit wordt onderbouwd door het
feit dat enkele ontwikkelingswerkers die aktief waren in dit gebied, lastig gevallen
zijn door het leger. Voor zover de EG al probeert met het Huehuetenango-projekt
de demokratisering te steunen, zou zij eerder een strategie moeten kiezen die deze
kontrole tegenwerkt.
Het laatste vraagteken dat bij het projekt gezet kan worden, betreft het feit dat
sociaal-ekonomische projekten als deze leiden tot vergroting van de legitimiteit van
de staatsinstituties, die onder sterke invloed van het leger staan. De EG zegt
weliswaar selektief samen te werken met staatsinstituties, maar in de praktijk
kunnen de Staatsmanagers vrijwel niet autonoom opereren. Door de samenwerking
met staatsinstituties bewandelt de EG dus een erg indirekte weg naar
demokratisering: zij denkt die te kunnen bewerkstelligen door middel van het
versterken van de overheidsapparaten. Een vergroting van de staatsmacht is, zoals
blijkt uit onze analyse, echter niet automatisch gekoppeld aan demokratisering.
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6.5 Totslot
Samenvattend kunnen we stellen dat de projekthulp op twee manieren te kritiseren
is: ten eerste omdat zij gericht is op sociaal-ekonomische ontwikkeling zonder
strukturele hervormingen door te voeren. Zij bevestigt zelfs de bestaande struktuur
van dominantie; ten tweede dat de samenwerking met staatsinstituties in deze
Projekten en de aard van deze hulp, niet bijdragen aan demokratisering in de
breedste zin, of die zelfs tegenwerken. Dit soort projekten lijkt slechts de aandacht
af te leiden van de veel bepalender regionale hulp.
De regionale hulp op haar beurt bevestigt de dominantie van het blok aan de
macht. Dit heeft twee gevolgen: ten eerste de bevordering van de ekonomische
afhankelijkheid en de politieke onmacht van grote delen van de bevolking, en ten
tweede de kontinuering van de aktiviteiten van het leger en de legitimatie daarvan.
Het blok aan de macht heeft geen enkele baat bij een daadwerkelijk demokratiseringsproces.
Aan de verschillende elementen die de EG onderscheidt aan een
demokratiseringsproces (bovenop formele demokratie), draagt haar hulp niet bij.
De resultaten van ons onderzoek hebben vooral betrekking op drie van die vier
punten :
- een brede participatie van de bevolking in demokratische en pluralistische
politieke processen;
- respektering van de mensenrechten (inkl. burgerlijke enpolitieke vrijheden); en,
- respektering van de ekonomische, sociale en kulturele rechten en sociale
rechtvaardigheid.
Bij deze drie punten willen we nog een kanttekening maken.
We hebben geen uitgebreide analyse gemaakt van het handelen, hetzij individueel,
hetzij kollektief, van indigenas of hun vertegenwoordigers. Dit wil echter niet
zeggen dat we hen opvatten als een grote passieve massa. Niet iedereen voegt zich
naar de dominante politieke struktuur, wat het duidelijkst blijkt uitde voortdurende
groei van guerrilla en allerlei sociale bewegingen georganiseerd rond verschillende
thema's. Evenmin willen we pleiten voor een sociaal-ekonomische isolatie van de
indigenas binnen Guatemala. Het gaat ons om het kreëren van ruimte voor de
Maya-bevolking om de nationale politiek mede vorm te geven. Zolang de militairen
echter aanwezig blijven juist op die plaatsen waar dat zou kunnen gebeuren (in de
Maya-dorpen in de hooglanden) en zolang sociale bewegingen gedoogd, maar
tegelijkertijd vervolgd worden, zal deze ruimte niet ontstaan.
Voor een daadwerkelijke demokratisering zou de Maya-bevolking moeten kunnen
beschikken over hulpbronnen waar zij (politieke) macht aan zou kunnen ontlenen.
EG-ontwikkelingshulp die demokratisering wil ondersteunen via de staatsapparaten,
zou de overheid moeten ondersteunen in het opzetten van autonome aktiviteiten
voor de indigenas. Het samenwerken met staatsinstituties kan weliswaar de macht
104

van de overheid vergroten ten opzichte van die van het leger, maar hier mag geen
werkelijke demokratisering onder verstaan worden.
De toepassing van de hulp (zowel de regionale hulp als de projekthulp) in
Guatemala zou getoetst moeten worden op een aantal punten, waarbij voor de
regionale hulp bovendien de specifieke effekten op de guatemalteekse samenleving
bezien zouden moeten worden. Centrale vragen hierbij zijn:
- Bevestigt of versterkt de hulp het bestaande politiek regime en het politiek
systeem en zo de overheersing van het blok aande macht?
- Bevestigt of versterkt de hulp ekonomische herstrukturering en de legitimatie
hiervan?
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HOOFDSTUK 7 KONKLUSIES

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk willen we, door middel van een theoretische interpretatie van onze
onderzoeksgegevens, proberen onze onderzoeksvraag te beantwoorden:
Wat is het verband tussen EG-hulp, de bestuurlijke organisatie van de staat en
de onderdrukkende militaire beheersstruktuur in Guatemala?
Hierbij willen wejuist de EG-hulp in de specifieke kontekst van het guatemalteekse
politiek systeem en de strukturen die door steun aan dit systeem gereproduceerd
worden, naar voren laten komen.
De verkiezingen in 1985 en het aantreden van de eerste burgerregering sinds 20
jaar, leken een eerste stapte zijn op weg naar een transitie van een politiek systeem
gebaseerd op militair geweld, naar een demokratisch systeem met de politieke
macht in handen van burgers. Echter het aanhouden van de schendingen van de
mensenrechten, het onvermogen van de afgelopen twee burgerregeringen om tot
een akkoord te komen met de guerrilla en het aanhoudende verzet vanuit de
bevolking doen vermoeden dat er toch nog steeds iets mis is met het politiek
systeem in Guatemala op dit moment. Om duidelijk te maken waar de oorzaken
daarvan liggen, gaan we nog kort in óp de politieke krisis in dejaren '70. Deze is,
zoals in hoofdstuk 3 aangegeven is, medebepalend voor het huidige politiek
systeem. Daarna stellen we het vermeende demokratiseringproces vanaf 1985 ter
diskussie, om tenslotte kort aan te geven wat voor rol de EG-ontwikkelingshulp in
het huidige politiek systeem speelt.

7.2 De krisis in het politiek systeem van dejaren '70
Het politiek systeem van dejaren '70 werd gekenmerkt door de centrale positie van
het leger binnen het blok aan de macht en haar invloed in de samenleving. Het blok
aan de macht in die tijd bestond uit 4 belangrijke groepen; het leger en de
guatemalteekse privé-sektor bestaande uit de buitenlandse investeerders, de
kapitalisten en de grootgrondbezitters. De uitoefening van hun macht was
gebaseerd op de aanwending van hulpbronnen van verschillende aard, waardoor
een de heerschappij en een legitieme orde gewaarborgd werd. De macht van de
grootgrondbezitters wortelde vooral in de ongelijke grondbezitsverhoudingen en de
toegang tot seizoensarbeid, die essentieel is voor hun produktiesektor. De
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industriële sektor ontleende haar macht aan de toegang tot kapitaal en ook goedkope arbeid. Omdat het leger sterk anti-kommunistisch was en iedere vorm van
sociale hervormingen of politiek protest onderdrukte, aksepteerde de privé-sektor
het leger ais beheerder van de staatsmacht.
Het leger op haar beurt was sterk afhankelijk van de belastinginkomsten uit de
export en de ekonomische ontwikkeling. Hierdoor kon er in de jaren '70 een
machtsblok ontstaan bestaand uit deze groepen, waarin het politieke geschilpunt
over de omvang van de staatsapparaten uit de weg gegaan werd. Het staatsbeleid
was gericht op het scheppen van een gunstig investeringsklimaat t.b.v. dit blok aan
de macht; het kreëren van een 'vrije markt' zonder staatsbemoeienis, de
stimulering van de exportproduktie, de onderdrukking van de bevolking en het laag
houden van de lonen.
Het blok aan de macht wist haar positie in de samenleving te garanderen door de
ekonomische macht, de internationale militaire en ekonomische steun en het
gebruik van geweld binnen de samenleving, resulterend in een sterk
geïnternaliseerde angst onder grote delen van de bevolking.
Eind jaren '70 kwam het militare politiek systeem in een krisis, die veroorzaakt
werd door drie belangrijke ontwikkelingen. Deze betreffen in de eerste plaats de
verslechtering van de exportprijzen en de daarop volgende krisis in het
ekonomische model van Guatemala, die de fundering van het machtsblok aantastte.
De privé-sektor verloor het vertrouwen in het leger als beschermer van haar
ekonomische macht. Daarbij kwam dat het leger steeds meer de politieke invloed
van de privé-sektor marginaliseerde. Voor het leger leidde de ekonomische krisis
tot problemen in de financiering van haar counter-insurgency kampagnes, waaraan
de privé-sektor niet mee wilde betalen. Tegelijkertijd met de ekonomische krisis
ontstond er dan ook een politieke krisis, door het uiteenvallen van de konsensus
binnen het blok aan de macht, door het internationale isolement waarin Guatemala
ten gevolge van de mensenrechtenschendingen was gekomen en door het verzet
vanuit de bevolking. De heerschappij kon nu alleen nog gereproduceerd worden
door middel van het inzetten van geweld. Beginjaren '80 werd het politiek regime
dan ook zowel binnenlands als internationaal gezien als niet-legitiem.

7.3 Demokratisering?
Het antwoord van de militairen op deze politieke en ekonomische krisis was de
instelling van een burgerregering. Doordat het leger afstand deed van haar direkte
politieke macht ontstond er ruimte voor opnieuw een alliantie tussen het leger en de
privé-sektor. Internationaal gezien nam de legitimiteit van het politiek systeem toe,
waardoor de gewelddadige strijd tegen de guerrilla op de achtergrond kwam. Deze
politieke doorbraak zou ook de poort tot buitenlandse kredieten open zetten, die de
ekonomische krisis zouden kunnen bezweren.
Op dit moment kun je spreken van een nieuw machtsblok waarin leger, privé108

sektor en het buitenland centraal staan en dat vorm krijgt in het politiek regime.
Deze alliantie lijkt sterk op het machtsblok uit de jaren '70. De enige verandering
hierin is de toetreding van de Staatsmanagers als nieuwe machtsgroep. Deze
ontlenen hun macht aan de kontrole over een aantal (m.n. hegemoniale)
staatsapparaten, en de steun vanuit de privé-sektor en het buitenland. Op ideologisch terrein is de legitimiteit van de staat groter geworden, door de demokratische
schijn en een zogenaamd politiek pluralisme. Desalniettemin heeft, ondanks de
overdracht van de politieke macht aan de Staatsmanagers, het leger haar dominante
invloed binnen de staat weten te behouden. De Staatsmanagers kunnen niet beschikken over het geweldsapparaat bij de uitvoering van hun beleid, en het is juist
het leger dat de marges waarbinnen de burgerregering zich kan bewegen, bepaalt.
Deze situatie is te omschrijven als een kolonisering van de staatsmacht door het
leger.
De macht van de Staatsmanagers ten opzichte van die van het leger is ondanks hun
(internationale steun dus beperkt gebleven. Juist door het instellen van een
burgerregering kwamen buitenlandse fondsen los, waardoor de instandhouding en
zelfs de groei van het militaire apparaat mogelijk gemaakt werd, zonder dat dit ten
koste van de ekonomische elite ging. Met name Serrano blijkt in staat te zijn het
vertrouwen te winnen van zowel het bedrijfsleven (waaruit hij zelf afkomstig is) als
van buitenlandse (kredietinstellingen, waarmee de opzet van het leger geslaagd
lijkt.
Het leger neemt hierdoor een centrale positie in binnen het blok aan de macht, die
versterkt wordt door de noodzaak het verzet van de bevolking en de guerrilla te
verslaan. De ideologie van 'nationale veiligheid' wordt niet gedragen door de
bevolking. De konservatieve delen van de privé-sektor, 'the Old Guard', (vooral te
vinden bij de grootgrondbezitters), lijken de centrale positie van het leger te
aksepteren aangezien hun politieke programma niet veel verder gaat dan de afkeer
van kommunisme en sociale hervormingen. De 'New Right Modernizers' staan
kritisch t.o.v. de centrale rol van het leger en de staat in de samenleving, echter
dankzij het ekonomische herstel en de toegang tot buitenlandse kredieten lijkt zij de
positie van het leger en een groei van de staatsapparaten te aksepteren. Via de
burgerregering is er dus sprake van een nieuwe konsensus binnen het politiek
regime.
Het ekonomische beleid van de Staatsmanagers is voornamelijk gericht op het
stimuleren van het agro-exportmodel en kapitalistische ontwikkeling op basis van
buitenlands kapitaal, d.w.z. een ekonomisch beleid ten gunste van het blok aan de
macht. Hierdoor is er geen sprake van serieuze sociaal-ekonomische hervormingen.
Die keren dat de Staatsmanager, onder binnen- of buitenlandse druk, pogingen
deden veranderingen door te voeren werden ze teruggefloten door het leger of de
privé-sektor. De belangrijkste rol van de bevolking in het exportmodel is die van
een goedkoop arbeidsleger. Het projekt van de militairen in de hooglanden blijkt
ook juist een kreatie van zo'n goedkoop arbeidsleger in de hand te werken. De
vernietiging van de rurale ekonomie en de bestaansbronnen van een groot deel van
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de Maya-bevolking in de hooglanden, heeft geleid tot een steeds groeiende
afhankelijkheid van de Maya-bevolking van seizoensarbeid op de plantages.
Hulpmiddelen hierbij waren het militate geweld en militaire herstrukturering
d.m.v. modeldorpen, ontwikkelingspolen en ontwikkelingsraden. Naast een
ekonomisch, hadden deze ook een ideologisch effekt: de schijn werd gewekt dat
aan sociaal-ekonomische ontwikkeling gewerkt werd.
Na 1985 heeft de overheid een belangrijk deel van de aktiviteiten, voornamelijk de
aktiviteiten die gericht waren op sociaal-ekonomische ontwikkeling en integratie
van de bevolking in de ladino-samenleving, overgenomen. De oorspronkelijke
bestaansbronnen van de Maya's zijn vernietigd en de integratie van de Mayabevolking in de samenleving vraagt om een onderschikking aan de dominante
ideologie. De taak van de overheidsapparaten, zoals het MINDES, is door het
betrekken van de indigenas in sociaal-ekonomische projekten juist hierop gericht.
Hierdoor wordt de ideologie van het blok aan de macht versterkt. Het uitblijven
van hervormingen betekent in de praktijk een tekort aan land voor het grootste deel
van de bevolking, de afhankelijkheid van slecht betaalde seizoenarbeid op plantages
en armoede en honger in de hooglanden. Op deze manier vormen ze de basis van
verzet vanuit de bevolking. Ondanks het gedeeltelijke herstel van de ideologie van
het blok aan de macht blijft zij daardoor sterk afhankelijk van het gebruik van
geweld. Dit verklaart het voortduren van het militaire geweld in bepaalde gebieden
en de centrale plaats die het leger nog steeds in kan nemen binnen het politiek
systeem.

7.4 De EG-ontwikkelingshulp aan Guatemala
In de beleidsrapporten van de EG met betrekking tot Guatemala, heeft zij diverse
keren haar bezorgdheid uitgesproken over de positie van het leger in de
samenleving en de politiek, de schendingen van mensenrechten en het voortdurende
geweld. Het beleid van de EG is dan ook gericht op demokratisering. Dit denkt zij
vorm te geven door het stimuleren van regionale integratie en ontwikkeling en
samenwerking met de staatsapparaten.
In onze ogen sluit de manier waarop de EG hulp geeft echter aan bij de
heerschappij en de schijnbare legitieme orde in Guatemala. De nadruk op regionale
hulp versterkt juist de positie van de exportsektor en het ekonomische model van
Guatemala. Zoals gezegd (zie hoofdstuk 6) vormt dit model, met de bijbehorende
asymetrisch verdeelde hulpbronnen*de ekonomische basis voor het blok aan de
macht. Het politieke geschilpunt binnen het blok aan de macht, dat de omvang van
de staatsapparaten betreft, wordt in dit model uit de weg gegaan. Hierdoor zijn
strukturele hervormingen in het politiek systeem onwaarschijnlijk. De bevolking
blijft slechts funktioneel als goedkope arbeidskracht in het exportmodel aanwezig.
Een interne markt wordt niet gestimuleerd en bevolkingsorganisaties wordt het
onmogelijk gemaakt welvaartseisen na te streven.
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Door de ekonomische modernisering van het land worden niet alleen de
ekonomische, maar ook de sociale relaties geherstruktureerd. Groei vindt namelijk
plaats door een grotere inzet van produktiemiddelen, maar tegelijkertijd wordt de
bevolking afhankelijk gehouden. Dit wordt min of meer verdoezeld door de
bevolking gunstig te stemmen met minimale verbeteringen in hun positie op lokaal
nivo. Dit sluit prima aan bij de ideologie van de militairen, die hopen hiermee een
anti-guerrilla-stemming onder de indigenas te kweken.
De projekj-hulp van de EG daarentegen is wel gericht op verbetering van de positie
van debevolking. Hierbij vragen we ons echter af of de EG-hulp in de praktijk niet
slechts aansluit bij de pogingen van het staatsapparaat een zekere mate van
konsensus te kreëren d.m.v. de inkorporatie van de bevolking (m.n. de Mayabevolking) in projekten en organen, en daarmee een toenemnde integratie in de
samenleving. Door de bestaande verdeling vanhulpbronnen (bijv. land) als gegeven
te beschouwen, haar projekten uit te voeren in samenwerking met de bestaande
staatsinstituties, zonder te streven naar strukturele hervormingen in de ekonomie en
het politiek systeem, draagt de EG bij aan de pogingen van de Staatsmanagers om
door middel van het kweken van konsensus de kontrole over de Maya-bevolking te
versterken.
De EG-hulp draagt, naast aan een eventuele stijging in de inkomens van de
bevolking in de Hooglanden, vooral bij aan het versterken van de positie van het
machtsblok en de overheersing van de bevolking. Gezien de rol van de bevolking
in het ekonomische model van het machtsblok en de positie van de bevolking
binnen het politiek systeem, kunnen we konkluderen dat dit niet bij zal dragen aan
het proces van demokratisering of vrede en stabiliteit. De EG heeft geen oog voor
de bestaande politieke en ekonomische relaties tussen de machtsgroepen, de
afhankelijkheid van de privé-sektor van het leger en de machteloosheid van de
burgerregering een eigen beleid te voeren. In de visie van de EG betekent hulp die
niet aan het leger gegeven wordt, maar aan de staatsapparaten of aan de privésektor, een vergroting van de macht van deze sektoren ten koste van de macht van
het leger. Zoals blijkt uit onze analyse mag dit echter niet gelijkgesteld worden aan
demokratisering. Het betreft namelijk hooguit een verschuiving in het blok aan de
macht, maar dit betekent niet dat in het politiek systeem strukturele veranderingen
plaatsvinden. Bovendien mag de formele positie van het leger dan na '85 veranderd
zijn, aan haar positie ten opzichte van de Staatsmanagers en de manier waarop zij
haar invloed weet waar te maken, is niet veel gewijzigd.
Steun aan het model van ongelijke ekonomische groei, en steun aan het machtsblok
waarbinnen het leger een centrale positie inneemt lijken geen stimulans voor een
proces van demokratisering en verbetering van de positie van de bevolking. Ze
lijken juist eerder de bestaande ekonomische en ideologische tendenzen te
versterken. De EG steunt een politiek systeem dat gekenmerkt wordt door uitsluiting van de meerderheid van de bevolking van enige politieke zeggenschap, een
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scheve verdeling van hulpbronnen en inkomen en overheersing d.m.v. geweld en
intimidatie.
7.5 Tot slot
Het streven van de verschillende machtsgroepen in Guatemala is erop gericht het
politiek systeem hegemoniale vormen te laten aannemen. De Staatsmanagers pogen
dit te bereiken door een integratie op nationaal nivo van de verschillende
bevolkingsgroepen, die moet leiden tot een op een export-ekonomie gerichte
herstrukturering van de maatschappij. Om tegelijkertijd de bevolking gunstig te
stemmen, maken zij ruimte voor minimale politieke vrijheden en stimuleren zij
Projekten gericht op verbetering van de sociaal-ekonomische positie van de indigenas. Dit laatste past ookprima in de strategie van het leger: het verzekeren van een
minimum aan bestaansvoorwaarden zal een grotere aanhang van de counterinsurgency strijd onder de bevolking betekenen.
Deze twee punten samen bewerkstelligen een herstrukturering van de heerschappij
en een legitieme orde in de samenleving, waaraan het blok aan de macht haar
macht blijvend kan ontlenen.
Ons inziens zijn echter de ideologieën van de verschillende groepen in de
samenleving té uiteenlopend om tot een sterke hegemonie te komen. Vooralsnog
overheerst de ideologie van het leger, doordat ook de Staatsmanagers meewerken
aan het versterken van de kontrole over de indigenas in de hooglanden. De
hegemonie is echter bij de bevolking tot nu toe niet gebaseerd op een breed
draagvlak van deze ideologie, maar op een wankel evenwicht dat in stand gehouden
wordt door ekonomische afhankelijkheid en geïnternaliseerde angst. Voor een
sterke hegemonie is een demokratiseringsproces in de breedste zin van het woord
nodig. Daarvoor zullen zowel het politiek regime als het politiek systeem
ingrijpend gewijzigd moeten worden.
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AFKORTINGEN
AA
ACNUR
AFT

Ayuda Alimentaria, Voedselhulp
zie UNHCR
Asistencia Financiera y Tecnica, Financiële en Technische
Hulp
AID
Agency for International Development (VS)
ALA
Ayuda a Latino-America y Asia, Hulp aan Latijns-Amerika en
Azië
ANACAFÉ
AsociaciónNacional del Café, Nationale Koffie Associatie
ANACAMPRO
Asociación Nacional Campesina Pro Tierra, Nationale
Boerenassociatie voor Land
ASP (spaans:SGP) Algemeen Stelsel van Preferenties
BCIE
Banco Centroarnericanode Integration
Economica,Middenamerikaanse Bank voor Ekonomische
Integratie
CACIF
Comité Coordinador de Asociaciones Agricolas, Comerciales,
Industriales y Financieras, Koordinatie Komitee van
Landbouw, Handel, Industriële en Financiële Associaties
CEAR
Comisión Especial para la Ayuda a losRefugiados, Speciale
Kommissie voor Vluchtelingenhulp
CEG
Commissie van de Europese Gemeenschappen
CIC
Coordinadora Institucional Comunal, Kommunale Institutionele
Coordinator *
CICR
Catholic Institute for Community Relief
CIREFCA
Conferencia International sobre Refugiados Centroamericanos,
Internationale Konferentie over Middenamerikaanse
Vluchtelingen
CNR
Comisión Nacional de Reconciliation, Nationale Verzoenings
Kommissie
CNUS
Comité Nacional de Unidad Sindical, Nationaal Vakverbond
CONDEG
Consejo Nacional de los Desplazados de Guatemala, Nationale
Raad van Ontheemden in Guatemala
CPR
Comunidades de Población en Resistencia, Gemeenschappen
van Volks Verzet
CRN
Comité de Reconstruction Nacional, Nationaal Komitee voor
Heropbouw
CUC
Comité de Unidad Campesina, Komitee voor de Unie van
Boeren
DCG
Democracïa Cristiana Guatemalteca, Guatemalteekse ChristenDemokratische Partij
EG
Europese Gemeenschap
EGP
Ejército Guerrillero de los Pobres, Guerrillaleger van de
Armen
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EIU
IGE
IICS
IMF
LAWR
MCCA
MECU
MINDES
MLN
m.m.
NACLA
NGO
ORPA
PID
RD
red.
s.m.
UNHCR
UNSITRAGUA
URNG
VS

Economic Intelligence Unit
Iglesia de Guatemala en el Exilio, Guatemalteekse Kerk in
Ballingschap
Inter-Institutioneel Coördinatie Systeem
International Monetary Fund
Latin American Weekly Report
Mercado Comiin de Centro-America, Gemeenschappelijke
Middenamerikaanse Markt
Miljoen Ecu
Ministerio de Desarrollo, Ministerie van ontwikkeling
Movimiento de Liberación Nacional, Nationale
Bevrijdingsbeweging
mondelinge mededeling
North American Congress on Latin-America
Non-Gouvernementele Organisatie
Organization del Pueblo en Armas
Partido Institutional Democrâtico, Demokratische Institutionele
Partij
(Ayuda a) Refugiados y Desplazados, (Hulp aan) Vluchtelingen
en Ontheemden
redaktie
schriftelijke mededeling
United Nations High Commision on Refugees
Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, Unie van
Guatemalteekse Vakbonden
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Guatemalteekse
Nationale Revolutionaire Unie
Verenigde Staten
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Bijlage 1 Wetenschapsvisie, doelen en doelgroep
De visie die ten grondslag ligt aan onze motivatie om juist dit onderzoek in deze
vorm te gaan uitvoeren, wordt bepaald vanuit drie posities die we innemen: die van
wereldburgers, wetenschappers en die van individuen met persoonlijke ideeën en
handelswijzen. Deze drie zijn nauw met elkaar verweven. In onze 'politieke visie'
die we in hoofdstuk 2 verwoord hebben, maken we onze ideeën over maatschappelijke problemen duidelijk. Hieruit volgt onze 'wetenschapsvisie', onze kritiek op de
inhoud en organisatie van de wetenschap zoals die aan de LU beoefend wordt, en
het alternatief zoals wij dat willen realiseren.
Wetenschapsvisie
Onze visie op wetenschap hangt sterk samen met onze politieke visie. Vanuit deze
visie zullen we onze kritiek formuleren op zowel de organisatie als inhoud van de
wetenschap.
In onze ogen spelen zich binnen de organisatie van wetenschap op universiteiten en
in onderzoekscentra dezelfde processen af als die die we onderkennen in de
maatschappij. Ook hier is sprake van 'strijd' tussen dominante en niet-dominante
groepen, gecentreerd rond kennis en kennisontwikkeling.
De huidige organisatie van wetenschap is ontstaan in die strijd en legt op haar beurt
weer een struktuur vast, die samenhang vertoont met de maatschappelijke
strukturen. Dit betekent in de eerste plaats dat dominante groepen in de
samenleving ook veel invloed hebben op de wetenschapsbeoefening op
universiteiten waardoor kennisontwikkeling vooral aan hen ten goede komt (bijv.
derde geldstromen). In de tweede plaats is er sprake van een grote
machtsongelijkheid tussen groepen binnen universiteiten, wat betreft de
zeggenschap over onderwijs en onderzoek (bijv. tussen studenten en docenten).
De organisatie van wetenschap hangt nauw samen met de inhoud van wetenschap.
Door de opsplitsing in disciplines worden maatschappelijke problemen, voor zover
die al onderwerp van studie zijn, opgesplitst in technische deelproblemen waarbij
koncepten en theorieën uit één discipline gebruikt worden om oplossingen te
zoeken. Het gevolg is dat er technische oplossingen gevonden worden (zowel bij
natuur- als bij sociaalwetenschappelijk onderzoek) die de komplexiteit van maatschappelijke problemen niet onderkennen, laat staan de hiermee verweven
machtsverhoudingen.
De machtstegenstellingen zoals wij die signaleren in de samenleving worden door
veel wetenschappers niet erkend dan wel voor kennisgeving aangenomen. Dit
weerspiegelt zich in wetenschappelijke theorieën en methoden en in de pretentie
wetenschap te kunnen bedrijven ter vergroting van 'objektieve' kennis. Dit heeft
echter in onze ogen tot gevolg dat de bestaande machtsverhoudingen bevestigd
worden.
Konkluderend kunnen we zeggen dat door de huidige organisatie van wetenschap
slechts een bepaald soort kennis uit de wetenschap voortkomt, die voorts maar ter
beschikking komt van bepaalde groepen.
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We vinden dat die machtsverhoudingen niet alleen erkend moeten worden binnen
wetenschap, maar centraal moeten staan bij de analyse van en het zoeken naar
oplossingen voor problemen en dat daarnaast expliciet gemaakt moet worden ten
dienste van welke groepen of personen wetenschap bedreven wordt.
Alleen op deze manier kan wetenschap bijdragen aan oplossingen van maatschappelijke problemen.
Uit deze kritiek en uit het feit dat we zelf, in de rol van wetenschappers zowel als
individuen, de bestaande machtsverhoudingen willen veranderen, komt voort dat we
wetenschap ten dienste willen stellen van de emancipatie van onderdrukte groepen.
Onder emancipatie verstaan we een proces van sociale verandering, gedragen door
mensen die hun uitbuiting en/of onderdrukking willen opheffen door te strijden
voor meer macht en zeggenschap over eigen leven.
Hierbij willen we benadrukken dat het 'werken aan emancipatie' zoals wij dat
voorstaan, kan betekenen het vermeerderen van kennis en macht van onderdrukten,
maar ook het verminderen van de macht van onderdrukkers of van degenen die
door hun handelswijze en denkbeelden de bestaande machtsverhoudingen in stand
houden (zoals de gangbare wetenschap).
In onze ogen moet wetenschap dus a) probleemgericht zijn, in de zin dat het
geheel van een maatschappelijk probleem bestudeerd wordt met koncepten die recht
doen aan de komplexiteit van dat probleem en dat niét disciplines of konsepten uit
die disciplines centraal staan; b) moet ze politiek zijn, in de zin dat bestaande
machtsverhoudingen geproblematiseerd worden en dat er keuze gemaakt wordt
voor vergroting van de macht van op één of meerdere manieren onderdrukte
groepen.
Dit soort onderzoek, als gedaan door 'wetenschappers' kan ook als machtsmiddel
dienen; we vinden dit gelegitimeerd door de expliciete politieke keuzes die er aan
ten grondslag liggen.
Theorieën en methoden moeten dan ten dienste staan van die politieke probleemgerichtheid.
Daarnaast voelen we ons als wetenschappers verplicht de huidige manier van
(organisatie van) wetenschapsbeoefening te bekritiseren en te veranderen. Hierbij
streven we ook naar meer zeggenschap van studenten en naar een meer
demokratische verhouding tussen studenten en docenten.
Gevolgen voor ons onderzoek
Voor het uitvoeren van ons onderzoek vraagt de probleem-gerichtheid om een
nadere uitwerking. We hebben gesteld dat we door middel van wetenschap willen
bijdragen aan emancipatie. Dit zou moeten impliceren dat er een aktie aan vast zit
ten dienste van onderdrukte groepen.
Dit heeft gevolgen voor onze methodologie: omdat we willen werken aan
120

voorwaarden voor emancipatie voor de doelgroep maken we een afbakening tot het
gebruik van maatschappijwetenschappen.
Probleemgericht werken wordt vaak gekoppeld aan een interdisciplinaire
werkwijze. 'Interdisciplinariteit' betekent het integreren van verschillende
disciplines binnen onderzoek of het organiseren van wetenschap. Interdisciplinariteit als zodanig zegt niets over de inhoud van wetenschap. Het is dus geen
garantie voor goed onderzoek en is voor ons daarom ook geen streven. Wij zien
interdisciplinariteit als één mogelijke methode om wetenschap anders te
organiseren, binnen een raamwerk vanprobleemgerichtenpolitiek onderzoek.
We wijzen disciplinair verkregen inzichten niet af. Koncepten, theorieën en methodes gebruiken we echter op grond van relevantie voor het probleem en niet voor
een discipline. We willen dit verwezenlijken door het maken van een integraal
beginkader waarin de probleemgerichtheid en het politieke karakter van ons
onderzoek naar buiten komen. Dit willen we opde volgende manieren vormgeven:
- door het expliciet maken van onze politieke visie;
- door theorieën te gebruiken die uitgaan van machtstegenstellingen;
- doordat we uit verschillende disciplines afkomstig zijn en ook alledrie ons, binnen
wageningse kritische klubjes, met soortgelijke vragen hebben beziggehouden,
hebben we alledrie een verschillende invalshoek voor het probleem. Door samen
aan het onderzoek te werken en te diskussiëren worden we gedwongen ons in de
mening van anderen te verdiepen en worden we ons meer bewust van de achtergrond die we hebben. Dit is zinnig om deverschillende aspekten van het onderzoek
te zien;
- bij het opsplitsen in deelaspekten die onderzocht moeten worden gebruiken we
geen disciplinaire kriteria, maar kriteria op basis van de maatschappelijke funktie
van zo'n deelaspekt of de samenhang met andere aspekten;
- deze deelaspekten worden voortdurend teruggekoppeld naar het centrale probleem
en doelvan ons onderzoek.
Op grond van het bovenstaande en de probleemschets die we gemaakt hebben
stellen we onszelf de volgende doelen. We geven hier de doelen weer ten aanzien
van de middelen die we bij het onderzoek gebruiken.
Doelen metbetrekking tot de middelen voor het onderzoek
Wetenschappelijke doelen.
- Het veranderen van de inhoud van wetenschap, door het centraal stellen van
machtstegenstellingen en onderzoek te doen ten behoeve van een onderdrukte
groep.
- Het veranderen van de organisatie van wetenschap, door het probleem in ons
onderzoek centraal te stellen en gebruik te maken van theorieën, methodes en
koncepten die in de eerste plaats relevant zijn voor dit probleem.
- We streven binnen onze groep zowel als daarbuiten (begeleiders, andere docenten, medestudenten) naar verhoudingen die evenveel recht doen aan ieders ideeën
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en kapaciteiten. Op deze manier proberen we voor onszelf inhoud te geven aan het
begrip emancipatie.
Methodische doelen
- Het zelf leren te verwezenlijken van alle bovenstaande doelen.
- Het leren maken en gebruiken van een integraal beginkader, met daarin verwerkt
zowel verschillende disciplines, politieke uitgangspunten als persoonlijke
overtuigingen en ideeën.
Groepsgerichte doelen
- Leren samenwerken in een groep, een onderzoek uitvoeren binnen een tijdsbeperking.
Het behartigen van ons eigenbelang
- Onze positie als wetenschapper/ster legitimeren.
- Afstuderen aan de LU.
DOELGROEP
De doelgroep zijn indigenas in Guatemala die door staatsbeleid en de bijdrage van
EG-ontwikkelingshulp aan dat staatsbeleid onderdrukt worden. Onderdrukkende
kenmerken van het staatsbeleid zijn (militair) geweld, modeldorpen en
ontwikkelingspolen, verplichte deelname aan burgerwachten, ondemokratische
bestuursstrukturen (IICS (Inter-Institutioneel Coördinatie Systeem), Consejos de
Desarollo (ontwikkelingsraden)), etc.
De gevolgen voor indigenas van het staatsbeleid zijn legio. Ze worden gedwongen
in modeldorpen in de hooglanden te leven; ze zijn gevlucht naar vluchtelingenkampen in Mexico, of leven in sloppenwijken in de grote steden. Op grote schaal
worden mensenrechten geschonden en vindt ondermijning van hun kuituur plaats.
We zijn ons ervan bewust dat de indigenas een zeer heterogene groep vormen,
maar diegenen die met onze strategie bereikt worden zijn degenen die te lijden
hebben van het guatemalteekse staatsbeleid, hetzij direkt door besteding van EGontwikkelingsgeld, hetzij indirekt door degevolgen van onderdrukkend staatsbeleid.
Daarom kunnen we ze toch als doelgroep beschouwen.

122

Bijlage 2 Methodologie
Aan de hoofdvraag van ons onderzoek hebben we subvragen op drie gebieden
onderscheiden: ten eerste de EG-hulpstromen, ten tweede de staat in Guatemala en
ten derde de gevolgen van ontwikkelingshulp. Deze subvragen waren als volgt:
Hulpstromen:
- Hoeveel ontwikkelingshulp gaatvanuit deEG naar Guatemala?
- Via welke instituten wordt het geld gekanaliseerd naar Guatemala? Voor welke
programma's en projekten is het geld bestemd?
- Met welke doelen wordt dit geld aan Guatemala gegeven?
* een doel dat we al kennen is dat hulp moet bijdragen aan (een proces van)
demokratisering: wat verstaat de EG onder demokratisering? welk
demokratisch proces wil zij met de hulp ondersteunen?
- Onder welke kriteria wordt door de EG hulp gegeven? Hoe worden die kriteria
toegepast?
- Wat was de overweging om in 1985 de EG-ontwikkelingshulp aan Guatemala op
grote schaal uit te breiden?
- Wat zijn de door de EG geformuleerde doelgroepen voor ontwikkelingshulp aan
Guatemala?
- Bij welke (staats)instituties komt EG-ontwikkelingsgeld terecht?
Staat:
- Wat is het huidige staatsbeleid van Guatemala? Wat is het beleid t.a.v.
(plattelands)ontwikkeling?
- Hoe funktioneert het guatemalteekse politieke systeem?
- Welke machtige groepen tref je aan in Guatemala? Hoe hebben die groepen zich
ontwikkeld? Wat zijn de belangen van deze groepen?
- Met welke strategieën streven deze machtige groepen hunbelangen na?
- Wat is de relatie van deze groepen met de staat? Wat is hun invloed op de staat
en in de samenleving? Welke strategieën hebben ze t.a.v. het ontwikkelingsbeleid
van de staat?
- Hoe belangrijk zijn hulpstromen voor de ekonomie van Guatemala?
- Wat zijn de gevolgen van het staatsbeleid voor de positie van de indigenas in
Guatemala?
- Welke (staats-)instituties binnen Guatemala hebben zeggenschap over
ontwikkelingshulp? Welke doelen worden door deze instituties nagestreefd?
- Met welke strategieën streeft de staat internationale belangen na?
Gevolgen van ontwikkelingshulp:
r Hoe funktioneert de bestuurlijke organisatie rond de besteding van
ontwikkelingshulp?
- Welke machtsgroepen zijn daarbij betrokken? Wat voor invloed heeft dit op de
machtsverhoudingen binnen Guatemala?
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- Welke (staats)instituties waar EG-ontwikkelingshuIp terecht komt, zijn betrokken
bij de beheersstruktuur? Op wat voor manier?

In het onderzoek hebben we gewerkt met een 'integraal kader' waarin deze
thema's, de bijbehorende relevante aandachtspunten en theoretische koncepten
verwerkt waren. Om lijn aan te brengen in de informatieverzameling, hebben we
verkregen gegevens telkens teruggekoppeld naardit kader.
Informatie hebben we voornamelijk uit literatuuronderzoek verkregen. Daarnaast
hebben we m.b.t. alle drie de thema's interviews gehouden met informanten.
Aan alle onderdelen van het verslag hebben we gezamenlijk gewerkt. Hiervoor
hebben we verschillende samenwerkings- en schrijftechnieken gebruikt:
- Alle drie hebben we literatuur gelezen over de verschillende thema's, inklusief de
theorie;
- Over de verschillende thema's hebben we scholingen gehouden waarin we lijn
aanbrachten in de individueel verzamelde gegevens;
- De hoofdstukken die voornamelijk analyserend waren (hoofdstuk 6 en de
konklusies) hebben we gezamenlijk opgezet;
- De opeenvolgende versies van de verschillende hoofdstukken zijn steeds door
anderepersonen geschreven.
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Bijlage 3Destruktuur vanhetInter Institutionele Coördinatiesysteem (IICS)
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Représentatives
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SOTES TO DIAGRAM 2

v;

1. Interinsticutional Coordination'and'Development Pole« are presence«!'as civic development programa. However they are'actually a smokescreen for a; complex counterioaurgeney plan and control
mechanism. This become» obvious from'an examination 'of'the role of the Director-of Civilian'Affairs (civic action) of' the'High'Command of National'Defease.
- The "Development Poles; The Chief of Scaff of National Defense has the responsibility for "coordination and overall supervision of pork..projecta.'.' (Government Ruling 801-84, Sept. 12, 1984
a r t , 6.) This liasons directly with the Direction of Civilian Affairs of the High Command of'
National Defense, G-5.
- The I n t e r i n s t i t u t i o n a l Coordinators't'' The functions ôf G—5 are specified at the national, departmental, municipal and local levels of the Coordination. These function« are defined «a secr e t a r i a l and as supervision óf the 'public s e c t o r ' ! Zn r e a l i t y their basic function will'be the
exercise of complete control',
2. The Committee of National Reconstruction (CRN) receives and control« a l l funds received from
international agencies. I t promotes and channels the participation of every national or i n t e r national organization in development or reconaruction projects. (Art. 13, Decree-Lav 111-84}
See also note 4 of the chapter "Guatemala, National Security S t a t e . "
3. The Vice President of the Depatrmental Interinstitutional Coordination substitutes for the president of the CID at his request or in h i s absence. (Art. 5 , Decree-Lav IZI-84)
4. His principal mission i s as Coordinator of the Public Sector and ex-oficio Secretary of the CID,
*He realizes this mission by representing the Section of Civilian Affairs and Local Development,
which i» an integral part Of the High Command of each of 'the Military Commands«
5. The Area I n t e r i n s t i t u t i o n a l Coordination bas a hierarchy equivalent to the CID, I t functions In
geographical areas vhose j u r i s t i c t i o n includes p a r t o f one or various departments. The Area
Interinstitut-tonal Coordination functions in each Development Pole.
6. See nota 6 in the commentaries to Decree-Lav I11-84.

(Bron: IGE, 1985:20-21)
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Bijlage 4 Interview met C. Ortiz, EG-beleidsambtenaar voor de
demokratisering in Midden-Amerika, 19 maart 1992.
Over haar werk:
Carmen Ortiz zit op de divisie Midden-Amerika en houdt zich bezig met
demokratisering en mensenrechten in Midden-Amerika. Haar werkgebied lag in
1990 en 1991 bij Midden-Amerika en Chili, in 1992 is dit uitgebreid tot heel
Latijns Amerika.
Waaruit bestaat uw werk?
We voeren projekten uit die bijdragen aan demokratisering en verbetering van de
mensenrechtensituatie in de regio. Hierbij werken we samen met GO's, NGO's,
nationale organisaties en geven hulp bij verkiezingen. Zo hebben we in 1991
technische assistentie gegeven aan het electorale tribunaal in Panama, in 1990
hebben we geholpen bij de verkiezingen in Nicaragua en de daarop volgende
ontwapening en terugkeer van de contra's. In 1991 hebben we steun verleend aan
de Asamblea Nacional in El Salvador. In Chili hebben we ook steun gegeven aan
de Asamblea Nacional en de Senaat. We trachten steun te geven aan de processen
die uiteindelijk bijdragen aan demokratisering en stabiliteit. Dit jaar ligt de nadruk
van ons bij El Salvador, waar de samenleving verandert richting vrede.
Na Esquipulas ontstond er een dialoog tussen de EG en Midden-Amerika.
In 1985 ontstond er een samenwerkingsverdrag, waarbij ieder jaar op ministerieel
nivo tussen EG en MA overlegd wordt. Hierin werd afgesproken dat Europa steun
zou geven bij de demokratiseringsprocessen. Gezien de spanningen die er in die tijd
bestonden kun je zeggen dat de regio stabieler is geworden, hoewel de problemen
natuurlijk nog niet zijn verdwenen.
De oorzaak van de problemen in Midden-Amerika ligt niet alleen bij het
geweld/oorlog in die regio, maar bij een nog diepgaander aspekt; de strukturele
ongelijkheid tussen delen van de bevolking. Daarnaast speelde het probleem OostWest; voor de VS is Midden-Amerika een strategisch gebied, dat heeft de
afgelopen 10, 20 jaar geleid tot militaire interventies in Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panama etc.
Op dit moment is de tegenstelling Oost-West verdwenen, wat ruimte schept voor
verandering.
Daarom geloven wij in de dialoog van San Jose, er bestaat een ekonomisch
communicé en een politieke verklaring, waarbij de EG verklaart te streven naar en
haar steun te verlenen aan vrede in de regio, o.a. door steun aan het overleg van
Esquipulas. M.a.w. dit is het moment waarop vrede bereikt kan worden, waaraan
de EG tracht bij te dragen.
Voor steun aan demokratisering is zo'n 10 min ECU uitgetrokken, waarvan Chili
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er 4 min krijgt en Midden-Amerika 6 min.
Op de bijeenkomst van Puntarenas, van de presidenten, vroegen zij de EG hulp
voor het konsolideren van vrede, demokratie en mensenrechten. Er is een streven
dat Midden-Amerika zal veranderen in een zone waar mensenrechten
geresprekteerd worden, een zone van vrede. Later in het overleg van Puntarenas en
dialoog van San José VII in Managua, In het ekonomisch kommuniqué en de
politieke verklaring, belooft de EG vormen van steun aan verbetering in de situatie
van mensenrechten.
In Managua is dus vooral gepraat over de mensenrechtensituatie, en daar werken
we nu aan. In Guatemala wordt samengewerkt met het Comité Nacional de
Reconciliación, NGO's, mensenrechten organisaties, delen van de overheid,
vluchtelingen etc. We werken dus zowel met overheidsinstituties als delen van de
bevolking.
Zijn er in Guatemala delaatste tijd nieuwe Projekten opgestart?
Ik zal hier alleen praten over projekten mbt mensenrechten en niet agrarische
ontwikkeling etc. Belangrijk is om op te merken dat deze projekten vallen in het
kader van hulp aan heel Midden-Amerika. In San José VII is hierover gepraat,
ook over de militaire steun van landen. De mensenrechten, respekt voor het leven,
de sociaal, ekonomische culturele rechten worden niet zo sterk gerespekteerd hier
als in de rest van Midden-Amerika.
Ook recht op land valt hieronder omdat land een minimum bestaansvoorwaarde
voor het leven is in Midden-Amerika.
In Midden-Amerika is onder leiding van een Nederlandse (Outen) een kommissie
van experts uit alle landen (6 uit Midden-Amerika en 6 uit EG) ingesteld die
kontinu de mensenrechtensituatie inspekteert. Deze kommissie geeft aanbevelingen
waar werk gedaan kan worden, doet studies naar rechtspraak, wetgeving, de
scheiding van machten. Deze kommissie is een open kommissie (er kunnen experts
bijgevraagd worden), en werkt samen met allerlei organisaties in middenamerikaanse landen.
De enige manier waarop een president toestemt in bepaalde projekten is als een
expert uit zijn eigen land dit projekt ratificeert. Alsje alleen werkt met NGO's en
deze worden niet geaksepteerd door de overheid dan bereik je niets. Ook moet je
de overheid erin betrekken omdat het leger, de gevangenissen etc onder haar
verantwoordelijkheid vallen.
Werkt deze kommissie altijd met overheden samen?
Nee, er wordt samengewerkt met iedereen. De presidenten willen vrede, stabiliteit
en respektering van de mensenrechten (althans dat zeggen ze), daar willen we ze in
steunen. Bovendien kun je niet alleen maar samenwerken met bepaalde sektoren
van de bevolking. Je moet overheden erbij betrekken, en hoe doeje dat? Door hen
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te vragen een expert aan te wijzen voor mensenrechten.
We werken ook met NGO's en mensenrechtenorganisaties, maar op een bepaald
moment moetje ook gaan samenwerken met regeringen, zeker omdat ze ieder jaar
in San José weer zeggen dat ze vrede en stabiliteit en respektering van de
mensenrechten willen, dan moeten ze dat ook maar laten zien. Zij zijn bovendien
degenen die de wetten maken, die toezicht houden op het leger, die toezicht moeten
houden op de mensenrechtensituatie.
Werkt deEG op dit moment ook op dezemanier in Guatemala?
Ja, een belangrijk deel van de steun aan Guatemala bestaat uit werken aan de
mensenrechtensituatie. Ook de regering Serrano heeft de ideeën van de presidenten
onderschreven. Ik zeg niet dat er geen schendingen plaatsvinden, maar er is wel
een besef binnen bepaalde sektoren van de overheid dat dingen op deze manier niet
door kunnen gaan.
Belangrijk in de samenwerking tussen de EG en Midden-Amerika is het thema van
de regionale integratie, dat volgens ons bij kan dragen aan verbetering van de
situatie in de regio. De gemeenschappelijke markt werkte niet door de oorlog
tussen Guatemala en Honduras kort daarvoor, de spanningen tussen Honduras en
Nicaragua (ivm de steun van Honduras aan de contra's). Al deze dingen droegen
bij aan de sociaal-ekonomische instabiliteit in deze regio, die al bestond door de
problemen aan de basis, gebrek aan grond, produktie, verdeling van de produktie
en inkomen die meestal slechts aan enkele families ten goede komt.
Dus de EG heeft zich gericht op verbetering van deze situatie én op de regionale
integratie. Ook omdat de afzonderlijke landen van Midden-Amerika ekonomisch
niet kunnen bestaan in eenwereld van machtsblokken zoals de VS en EG.
Deze integratie is in iedere ronde van San José weer teruggekomen als centraal
thema. Ieder land van Midden-Amerika heeft goede ekonomische mogelijkheden
voor export, maar afzonderlijk komen ze nergens. Daarnaast geloven we dat het
praten over mensenrechten, demokratie erg makkelijk is met een volle maag.
Volgens mij kan er geen vrede komen zonder een minimum aan sociale en
ekonomische rechtvaardigheid.
Hoe kan proces van integratie bijdragen aan demokratisering en vrede?
-Politiek gezien; door de integratie zijn de regeringen nu in ieder geval met elkaar
aan hetpraten en nietvechten. Dit was vierjaar geleden nog ondenkbaar.
-Ekonomisch gezien; de afzonderlijke landen van Midden-Amerika zijn te klein om
te konkureren tegen de grotere landen uit Zuid-Amerika, de landen van de EG, de
VS.
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Maar wat verandert deze integratie voor de bevolking?
Voor haar betekent het in ieder geval stabiliteit, dat ze zich vrijer kan uitdrukken,
daardoor zullen investeringen zullen toenemen (internationaal. Zonder stabiliteit en
investeringen is er ook geen ontwikkeling,
Zonder ontwikkeling koopt niemand de produkten van de boeren, de prijzen dalen,
moetje konkurreren met het buitenland. Hierdoor heeft de boer geen geld, moet hij
z'n boerderij verkopen aan de grote families. Hij wordt dan beroofd van z'n recht
op eten, op opleiding van z'n kinderen, etc. Deze ongelijkheid tussen delen van de
bevolking vormt een van de belangrijkste oorzaken van de instabiliteit.
De laatste jaren is het besef hiervan doorgedrongen bij de landen in MiddenAmerika, doordat de afgelopen 20 jaar verschillende instituties zich niet verder
ontwikkeld hebben.
Een belangrijke stap vooruit hierin is het middenamerikaanse parlement waarbij nu
5 landen aangesloten zijn. Costa Rica heeft haar samenwerking nog niet
bekrachtigd, maar dat zit er aan te komen. Dit parlement is een belangrijk
instrument om stabiliteit in de regio te kreeeren, hierom zocht ook Panama
toetreding tot het parlement. In dit parlement worden niet alleen landen
vertegenwoordigd, maar ook ideologieën. Zo zit er voor Nicaragua zowel iemand
van de UNO als van de sandinisten.
Hoe ziet u in Guatemala de politiek van de regering Serrano, kun je praten
van een proces van demokratisering, welke veranderingen zijn er?
Guatemala is een moeilijk thema. In Europa lopen de meningen daarover uiteen. Ik
spreek dus nu op persoonlijke titel. Volgens mij zijn er op dit moment in
Guatemala niet de garanties, ik zeg niet dat er niets verandert, er is denk ik wel
een politieke wil van de regering, maar ook sprake van een machtig leger. In
Guatemala is echter wel sprake van een koalitieregering, ook met sociaaldemokratische sektoren. Je hebt sektoren die van binnen uit de regering willen
werken aan verandering, andere delen van de oppositie willen van de huidige
regering niets weten.
Persoonlijk denk ik dat er niet de kondities zijn, er zijn iedere dag schendingen van
de mensenrechten, ik denk dat de regering wel de wil heeft om te veranderen,
maar tegelijkertijd weet ze wat ze te verliezen heeft. Guatemala heeft de
internationale steun nodig, vanuit Duitsland is echter de bilaterale hulp al met zo'n
6X1%gedaald, hetzelfde geldt voor de hulp uit Spanje en andere europese landen.
De hulp van de EG is niet gedaald, maar wel verschoven naar bepaalde sektoren,
we werken veel met NGO's veel met vluchtelingen, veel met Non-gouvernementele
mensenrechtenorganisaties. Als er sektoren van binnenuit zijn die willen veranderen
dan moetje ze daarin steunen.
Regelmatig worden er binnen het Europees parlement ook vragen gesteld over de
situatie in Guatemala.
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Ik ben ook van mening dat het evenmin zin heeft de ekonomische steun aan
Guatemala stop te zetten, samenwerken met organisaties aan de basis is een
positieve manier van samenwerken, aangezien daar sprake is van grote armoede.
Deze hulp is dus vooral humanitaire hulp. Tegelijkertijd werken we ook samen met
de overheid, door bijv. steun te geven aan het CNR, dit is niet goed of slecht maar
de enige kans voor het land om tot een overleg te komen.
Het probleem binnen Guatemala is dat de regering de insurgencia niet als
insurgencia ziet maar als terrorisme. En er bestaan geen vreedzame manier om
ervoor te zorgen dat de guerrilla haar wapens neerlegt.
Volgens de regering is er sprake van een rechtsstaat, en zijn het de terroristen die
de instabiliteit brengen. De guerrilla wijst op de schendingen van de
mensenrechten, het probleem van de vluchtelingen. De guerrilla heeft echter niet de
macht van het FMLN waardoor het soms lijkt alsof er wel momenten van vrede
zijn.
In deze situatie is het al iets wanneer de regering en delen van de bevolking praten,
over de mensenrechtensituatie, over de ongelijkheid etc.
Kort geleden is het overleg tussen de guerrilla en de overheid in een moeilijke fase
gekomen met een voor het URNG belangrijk gespreksonderwerp; "de
mensenrechtensituatie en herverdeling van grond.
Er zijn mensen in Europa die denken dat de kondities er zijn voor ontwapening en
overleg, anderen denken dat geweld nodig zal blijven voor veranderingen. Nog
steeds kontroleert het leger een deel van de overheid en wil het het syteem van de
para-militairen behouden. In Guatemala speelt ook het probleem van de indigenas
die absoluut niets hebben.
Al met al geloof ik dat er in Guatemala nog niet de kondities zijn voor vrede en
stabiliteit.
Wat is het beleid van deEG mbt deze situatie?
We kunnen niet nalaten met de overheid te praten, doordat zij zo machtig is
moeten we met hun samenwerken, we werken op het humanitaire gebied,
mensenrechten vluchtelingen etc.
Waarom was de hulp aan Guatemala na 1985 zo hoog en waarom is na 1988
dehulp zo sterk afgenomen?
In 1987 vondt Esquipulas plaats, en de EG wilde laten zien dat ze niet aleen in
woorden het vredesproces in Midden-Amerika steunde. Daarnaast speelt de
toetreding van Portugal en Spanje tot de EG (1986) een rol, zij zijn van oorsprong
meer gericht op Latijns-Amerika. Spanje heeft dan ook binnen de EG gepleit voor
een stijging van de ontwikkelingshulp aan Latijns-Amerika.
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Van 1985 tot 1990 is de hulp van de EG aan Latijns-Amerika verdubbeld, met
name de hulp aan Midden-Amerika is sterk gestegen, en ontvangt zij de meeste
hulp per inwoner. Vorig jaar was dit zo'n 100 miljoen ECU aan Voedselhulp,
Noodhulpetc.
En waarom is de hulpaan Guatemala zo sterk gedaald?
De hulp aan Guatemala is niet heel sterk gedaald, maar wat er gebeurde was dat
Guatemala z'n verplichtingen niet nakwam. Het geld ging naar de overheid die het
niet goed besteden. De EG was niet langer bereid te betalen voor onduidelijke
praktijken.
Hoe staat deEG nu tegenover het regime van Serrano?
Er is geen vertrouwen, geen wantrouwen. We denken dat Serrano z'n beloften na
zal komen, althans dat zeggen ze. Als de regering dingen gaat veranderen zullen
wehen daarin steunen, maar voorlopig nemen we een afwachtende houding aan.
Er zijn bijv projekten voor straatkinderen, waarbij we samenwerken met twee
NGO's maar ook met overheidsinstanties.
Wat zijn deresultaten van SJ in Portugal?
Een petitie waarin stond dat de vrede moest komen.
Zijn er ook speciale uitspraken gedaan over Guatemala?
Nee. Tijdens de rondes van San José worden aleen algemene politiek ekonomische
uitspraken gedaan, over het GATT, over mensenrechten etc. In de politieke
verklaring is er wel een apart gedeelte van de Europese ministers, waarin men
Guatemala vraagt maatregelen te nemen voor verbetering van de situatie van
mensenrechten en de demokratie.
Wat verstaat deEG onder demokratie?
Stabiliteit in de landen, vrije verkiezingen, respektering van de mensenrechten,
sociale rechtvaardigheid, vrijheid van associatie en meningsuiting. Vrede en
ekonomische ontwikkeling. Scheiding van de machten.
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Bijlage 5 'Notesur l'aide CEE-Guatemala', 4februari 1992
COMMISSION
DESCOMMUNAUTES
EUROPEENNES

Bruxelles,le4février 1992.
CDM/mvr/fd/01.co

ÏJotesur l'aideCEE-Guatemala
L'aide bilatérale de la CEE au Guatemala s'est élevée, au cours des
trois années écoulées (1989-1990) à un montant global de 32 MEcu
environ, ce qui représente exactement 10 %de notre aide totale à
l'AmériqueCentrale.
Par ailleurs, le Guatémala participe à un certain nombre de projets
régionaux, financês au cours de la môme période et dont le montant
s'élèveà118MEcu.
La ventilation de nos interventionsvoitune prépondérance très large
de l'aide humanitaire (aide alintentaire, aide aux réfugiés,ONG),qui
représenteenviron70 %dutotal.
ilest,parailleurs,ànoter qu'une Intervention très importante aété
octroyée en 1991 à ce pays sur base de la Iigne budgetaire 75078
(Democratisation).
La Commission est bienentendu très préoccupée par lesviolâtiopsdes
Droitsde l'HommeauGuatemala.
Elle n'a cessé d'int*rvenir elle-même et s'est également jointe-.aux
nombreuses dènfa'rcheseffectuéespar laCoopérationPolitique auprès7du
Gouvernement de ce pays, afin qu'il agisse en vue de fairecesser ces
violâtions.
LadernièreConféi^encedudialoguedeSanJosé (Managua-Avril 1991)a
aaiIleurs pefmls^-d'aborder cette question et d'accentuer la pression
diplomatiquesur leGouvernement.
Cependant', ilfautsöUlignei que lasituation deconflit armérend'pius
difficile le„contrô-leduGouvernement sur lesresponsablesde ces exactions, qu'it sagîsse de la guerilla ou de certains éléments des'
forces armées,et ceci dans un contexte historiqueoù celles-ci n'ont
pas encore complètement admis le prineipe de la sujetion du pouvoir
miIitaire au pouvoir civil et où elles n'ont jamais montré de grande
sensibilitéauxpressions internationales,d'oùellesproviennent..
Les efforts de paix du Président Serrano et les conversations qui se
sont dèrouIées avec I'UNRG, et que Ia Communauté encourage, visent
précisément à mettre un terme aux affrontements, et par là même aux
violationsdesDroitsde l'Homme.
On peut s'attendre àce que lapaixréduise parailelement lerôledes
forcesarméesdans lasociétéguatémaltèque.

Rua d* 1oLoi ZOO- B-1CM9Bruxalla« - Balgtqu*
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Dans un tel contexte, la coopération communautaire doit surtout prendre
en compte l'intérêt du peuple guatémaltèque qui se trouve dans sa très
grande majorité à des niveaux de pauvreté dramatique (PNB par habitant
inférieur à 1.000 US$/an).
En ce sens, Ia coopérâtion communautaire ne s'adresse pas au
Gouvernement, mais au peuple du Guatemala.
Chaque fois que possible, elle est mise en oeuvre par des ONG ou des
institutions internationales en mesure de le faire (notamment, UNHCR,
CICR). Cependant, certains projets de grande envergure (par exemple,
les projets de développement rural Intégré, ou d'infrastructures)
seraient impossibles à réaliser sans mettre en oeuvre les moyens du
Gouvernement. Sacrif1er de tels projets reviendrait â priver le pays
d'actions de développement indispensables à son avenir, et prIver les
populations concernées des progrés économiques et sociaux voire_du
surcroi^t de sécurité qu'ils peuvent induire.
•
De' môme, exclure le Guatémala des projets régionaux intéressant
l'ensemble de I'Amerique centrale renforceront/Je poids politique de
ceux qui, au Guatemala, plaident pour un "stfienaiaé isolement" du pays,
isolement qui serait propice à la poursuite de la violation des Droits
de l'Homme.
<
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Bijlage 6 Brief van S. Abou, hoofd van de afdeling Midden-Amerika van de
EG
COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS

Bruselas.

02.0192

UT/MCB/L6t3

M.VEERLEVANDERBROCK
M. HARRICOOSTINGH
Gen. Foulehesweq16
6703BRWAGENINGEN

obletO:Ayuda comunitariaalosrepatriados guatemaltecos.
ref : Sucarta sinfecha dirigida aSraThiele.
EstimadosSenores,
Contestando su carta en referenda, en la cuat nos plden tnformaclón
sobre laayuda de laComunidad Europea enbeneficio de los repatriados
guatemaltecos, aJunto les remito un documento de trabajo de los
servicios de la Cornisión sobre Ia ayuda a los refugiados, personas
desplazadas y repatriados en tospalses enviadedesarrollo deAsiay
America latIna durante el periodo 1984-1989, partieulärmente a traves
del artteulo presupuestario especifico para dicha ayuda humanitärla,y
una nota informativa comptementartaalmismo documentopara1990.
Enestos documentosencontraràn gran partede lainformaciónquebuscan.
En particular, podràn ver que la Comunidad Europea otorga ayuda
humanitäria desde_1985 a Ios refug.la^osguatemaltecos enMexico ya Ios
^rjepatMadQs_(aproximadamente^Z-000de1987afinalesde199Î, segùn Ios
documentos de la Segunda Conferencia internacional sobre Refugiados
Centroamericanos, quetendra lugar enSanSalvador, Ios7 y8deabrtl
de 1992).
Otro documentode laComisión Europea esta ahoraencursodeelaboración
para el mismo 'tipo de ayuda en 1990-1991, de manera que no esta
disponibleporelitiomento.
La Comisión Europea comprometió efectivamente en 1991 un monto de
12.000.000 ECU para ayudar al désarroilo del departamento de
Huehuetenango en GuatemaIa, suscept1bie de rec1bir numerosos
repatriados. Pero esta ayuda no esté especifIcamente dirigida a los
repatriados sino también a l"à pob'lâcion local en su conjunto, en
coheeptö de ayuda a"i desarrollo^ Estä äyuda"h'6"~pfetende resolver los
problemas de tenencia de la tierra y la situación de los deréchos
humanos,pero permitiràquelosGuatemaltecosmejorensuscondiclonesde
vida a travésdeunprograma multisectoriai ensubeneficio (desarrollo
agropecuario,
salud,
educación,
capacitacion,
etc).

i 700~R-1049S
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En cuantoa lapolitica del gobierno del PresidenteSerrano relativaa
los refugiadosy repatriados,no lecorresponde a IaComisionEuropea
sinoalpropioGobiernooasurepresentante(EmbajadôfT~contestaresta
prègunta~ si quieren una respuesta oficial. Un paso importante"tue Ta
£firmadeunacartadeentendimientosobrerepatriaciónvoluntariadelos
refugiados, entre le Presidente Serrano y la Alla Comlsionada de
NacionesUnidasparaRefugiados,SraSadakoOgata,el 13denoviembrade
1991. También hay que mencionar las réuniones entre eI gobierno
guatemaltecof el ACNUR, y las Comisiones Permanentes de refugiados
guatemaltecosenMéxico,quebuseanunacuerdosobre larepatriación.
Y en loquese refierea lasotras institucionesque trabajansobreel
temade 'osrefugiadosenGuatemala,esuntrabajode investIgaclónque
(es correspondeaVdesqueestinelaborando,su tesis.Paraestotienen
aue consultar l[bros, periódicos, revistas, y en base a los datos
recolectados, entrevistar si es necesario a organizaclones,
investIgadores,etc. La Comisión Europea les puede ofrecer solamente
loqueserefiereasuayudaconcretaenestepals(lacual apareceen
losdocumentosmencionados).
Para informaciónmâsampliayanâlisissobre lacooperacióneconómicay
el dialogo politico con America latina, les sugiero consultar las
pub-licaciones del Instituto de Relaciones Europeo-tatinoamericanas,
QjitEL^? deMadrid (PedrodeValdivia n'10,E-28006MADRID,Espanaj,que
seguramentedeben Ilegarasuuniversidad.Ypara informaci5nsobre los
refugiados'en el mundo, les recomiendo laspublicaciones del ACNUR de
Ginebra (AltoComisionadodeNacionesUnidasparaRefugiados).
Sinotroparticular, lesdeseounabuenayfructlfera investIgaclón.
Atentamente,

SergeABOU
JefedeDivision
Mexico,Centroamérica,Cuba
anexos :2Juegosde2documentos.
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Bijlage 7 (Semi-)staatsinstitutiesmet aktiviteiten in de modeldorpen

Hotel »11lage Implementation H t m
RESPONSIBLE AGENCT'

ACTW1TT
population census
—
community organization
land tenure l e g a l i z a t i o n
topographic' studies
residential electrification
snail f a r « équipaient and
machines
rural primary h e a l t h care
telegraph services
soil use c l a s s i f i c a t i o n
ds_. 4 .-ph1c capacity evaluation
urban s i z e and l o c a t i o n
urban design plan
xater resources study
house type s e l e c t i o n
s t r e e t , l o t and terrace
construction
construction material
pro&ctlon
potable aater system
Installation
housing construction
population t r a n s f e r
technical assistance
road Improvement and
construction
c r e d i t s and loans
produce storage f a c i l i t i e s
marketing access
assistance to »laows and
orphans
community services:
municipal b u i l d i n g
schools
market
church
health post
community a c t i v i t i e s
building
reforestation

t

CRN-INTA-ARMY
CRN-DICESA-INACOP
UTA
INTA-IGM

WOE
DIG£SE!>E
OGESS-ARM»
OP-TELEGRAFOS
OlGESA
DIGESA
BANVI-IHTA

tANVl-INFOM
UNEPAR-01RÏA
CRN-SANVI
IKFOM-CIEG-INTA-OP-BANVl
BANVl-CRN-MTECAP
UNEPAR-INFOM-OP
BANVl-CRN
ARM
INTECAP-ONG-INTA-OIGESA
01GESA
BANOESA
IHOECA
1NUECA .
CRN-SBS-ONG
INFOM-BANVI-OP-IT-CRN

INAFOR

(Source: Development Poles; Feb 198S; 32 f f . 1
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