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Info Brief 133
◙ ◙ Opvolging Case Bernardo Caal Xol
Op 5 en 6 november hielden we de tweede
algemene vergadering voor 2019 van EU-LAT Network
in Brussel. Daarover in een volgende Info Brief meer
details.
Ik had er een onderhoud met Kerstin Reemtsma
van Brigadas Internacionales de Paz voor Guatemala
(PIB) en Alex Guillamón van de Spaanse lidorganisatie
Entrepueblos die María Josefina Caal Xol opving in
Barcelona ter gelegenheid van haar komst naar Europa en
België voor de ontvangst van de QuetzalPrijs.
Bedoeling was om opvolging te geven aan de
afspraken gemaakt op het kantoor van 'Buitenlandse
Zaken' van de Europese Commissie (EEAS) tijdens
ons bezoek met Maria Josefina.
We spraken af om EEAS nog eens
aan de mouw te schudden. Daarop
contacteerde ik een van de functionarissen
die ons toen te woord stond. Ik benadrukte
vooral het feit dat de behandeling van het
verzoek door de verdediging van Bernardo
om in beroep te gaan reeds tweemaal
uitgesteld werd.
Terloops. Na de verbanning uit
Guatemala van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG) komen nu de
beschuldigden in actie. Met als gevolg dat meerderen onder hen die in voorhechtenis zitten
door de rechtbank vrijgesproken worden. (Op basis van wat?).
Maar dat is het startsein gebleken om als 'onschuldige slachtoffers' het Congres
vandaag onder druk te zetten om de wet op de voorhechtenis grondig te herzien.
Wauw!!! Zou dit - eens zover - ook gelden voor al die - echte onschuldige mensenrechtenverdedigers (die zelf nauwelijks op verdediging kunnen rekenen)?
Velen onder hen zitten voor maanden, soms jaren in voorhechtenis zonder formele

inbeschuldigingstelling, alleen maar als afschrikkingsmiddel.
Hier het antwoord - in vertaling - van een van de functionarissen van EEAS die we
ontmoetten:
"Veel dank voor uw boodschap en belangrijk werk in de ondersteuning van de Guatemalteekse
verdedigers. We hebben onze delegatie in Guatemala gecontacteerd. Zij bevestigt dat ze de zaak
van Bernardo van dichtbij opvolgen en alle mogelijke steun bieden. De zaak van Bernardo Caal
Xol staat op de lijst van zaken (cases) die door de Grupo Filtro* behandeld worden ten
overstaan van het Openbaar Ministerie. De laatste vergadering van de groep greep plaats op 27
augustus 2019. Het wettelijk adviesorgaan voor Bernardo wordt gefinancierd door een project
van de lijn van het Europees Instrument voor de Democratie en de Mensenrechten (EIDHR beginletters in het Engels). De Delegatie staat in rechtstreeks contact met zijn advocaten. Wij
gaan door met het van dichtbij opvolgen van deze zaak en het bieden van steun om de
Guatemalteekse verdedigers en hun families te verdedigen."
(* Nota: Grupo Filtro bestaat uit de Delegatie van de Europese Unie, het Kantoor van het Hoog Commissariaat
van de VN voor de Mensenrechten, de ambassades van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Verenigd
Koninkrijk, VS, Zweden en Zwitserland)
"Estimado Guido, Muchas gracias por su mensaje e importante labor en apoyo de los defensores guatemaltecos. Hemos contacto nuestra
Delegación en Guatemala, que confirmo que están siguiendo el caso de Bernardo de cerca y dando todo el apoyo posible:El caso de Bernardo
Caal Xol se encuentra en la lista de casos gestionados por el Grupo Filtro ante el Ministerio Público. La última reunión del grupo fue el 27 de
agosto 2019. La asesoría legal de Bernardo se financia a través de un proyecto de la línea del Instrumento Europeo para la Democracia y los
Derechos Humanos (EIDHR, por sus siglas en ingles). La Delegación está en contacto directo con sus abogados. Vamos a continuar a seguir
este caso de cerca e seguir brindado apoyo para defender a los defensores guatemaltecos y sus familiares. Atentamente,
Felix Fabiny
Co-Desk for Cuba, Nicaragua and Guatemala
Americas.2 Division

◙ ◙ Verenigde Naties: overweldigende meerderheid veroordeelt de VS-blokkade
Met overweldigende meerderheid van 187 stemmen voor, 2 onthoudingen
(Colombia en Oekraïne) en 3 tegenstemmen (VS, Israël, Brazilië) veroordeelde de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 7 november 2019 de VS-blokkade tegen
Cuba.
"Dat de blokkade echt is, heb ik
deze week ondervonden"
Isabelle Vanbrabant (Cubanismo)
getuigt:
"Dat de blokkade echt is, dat heb
ik aan den lijve mogen ondervinden in Havana. Door de brandstofcrisis zie je overal lange wachtrijen aan de pomp, zijn heel veel
busdiensten afgeschaft en geraken
vele consumptieproducten de
haven niet tijdig uit, waardoor er
schaarste is in de supermarkten."
(foto: Havana Times)
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