Thelma Aldana (Guatemala) & Iván Velásquez
(Colombia)
“för deras innovativa arbete med att avslöja maktmissbruk och väcka
åtal mot korruption, vilket ökat förtroendet för offentliga institutioner”
Kort bio
Thelma Aldana (Guatemala) & Iván Velásquez (Colombia) har spelat avgörande roller i en av
världens mest framgångsrika anti-korruptionsinsatser. Aldana var fram till i maj i år
Guatemalas riksåklagare, en tjänst hon tillträdde 2014. Velásquez är chef för FN:s
internationella kommitté mot straffrihet i Guatemala (CICIG), en fristående kommission som
bildades efter en överenskommelse mellan Guatemalas regering och FN. Genom deras
ledarskap för respektive institution har Aldana och Velásquez drivit arbetet med att bekämpa
de djupt rotade kriminella nätverk och den korruption som plågat Guatemala under
decennier.
I ett land som fortfarande lider av effekterna från 36 år av interna konflikter har Aldana och
Velásquez förverkligat ett historiskt unikt samarbete mellan en nationell åklagarmyndighet
och en internationell FN kommission. Modellen är en förebild för andra länder med liknande
problem. Samarbetet mellan Aldana och Velásquez och de institutioner de representerat har
resulterat i ett flertal känsliga brottsutredningar på hög nivå. Det mest kända
korruptionsfallet, “La Línea”, ledde till 60 åtal samt att dåvarande president Otto Pérez Molina
och hans vicepresident Roxanna Baldetti arresterades.
Aldana och Velásquez har spelat centrala roller i denna för Guatemala avgörande tid och har
genom sitt arbete lyckats stärka allmänhetens förtroende för statliga institutioner. De har
mötts av mycket motstånd och tagit stora personliga risker. Deras mod och enastående
insatser har hittills resulterat i att mer än 60 olika kriminella nätverk identifierats, över 300
fällande domar avkunnats och 34 förslag till reformer av rättssystemet lämnats in.
På grund av säkerhetsskäl lämnade Aldana Guatemala efter att hennes fyraåriga mandat som
riksåklagare löpte ut i maj 2018. Velásquez mandat som chef för CICIG löper till september
2019. Men den fjärde september utfärdade Guatemalas president Jimmy Morales ett
inreseförbud för Velásquez. Morales kräver att FN:s generalsekreterare António Guterres
föreslår nya kandidater till rollen som chef för CICIG. När detta pressmeddelande publiceras
har Guatemalas konstitutionsdomstol, liksom FN, uttalat sitt stöd för Velásquez, och
tiotusentals människor i Guatemala har protesterat mot presidentens agerande.

