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◙ ACTIE voor Bernardo Caal Xo 

 

 Op 11 mei greep een virtuele bijeenkomst van 

EU-LAT Network plaats met functionarissen van EEAS 

(= Buitenlandse Zaken van de Europese Unie).  

 Met het oog op die bijeenkomst stuurde ik - in 

samenspraak met Broederlijk Delen en Peace Brigades 

International (PBI)  - een brief naar het kantoor van 

EEAS om hen te herinneren aan ons bezoek dat we hen 

samen met María Josefina Caal Xol einde vorig jaar 

brachten en om de erbarmelijke situatie in acht te nemen, 

waarin haar broer Bernardo en vele andere gevangen 

mensenrechtenverdedigers verkeren.  

  

 Een tweede brief stuurde ik naar de Permanente 

Delegatie van de Europese Unie in Guatemala. Daarin 

vroeg ik hun aandacht voor het herhaaldelijk verdagen 

van het verzoek van Bernardo en zijn advocaten om in 

hoger beroep te gaan. Vervolgens vroeg ik hen welke 

opvolging ze geven aan de zaak van Bernardo. Daar 

kwam geen antwoord op. 

   

 Nadien was er even sprake in EU-LAT Network 

om eventueel de zaak van Bernardo als een 

emblematische case op te nemen. Maar dit sneed geen 

hout. Over emblematische cases zijn we er nog niet 

helemaal uit. Er zijn teveel cases die in aanmerking 

zouden kunnen komen op Latijns-Amerikaans vlak.   

  

  

 Op 6 juni kwamen we - in plaats van 

in Madrid op eigen stek en virtueel - samen 

voor de bijeenkomst van het Europees 

netwerk van Oscar Romero comités. 
Samen met Fernando Bermúdez van het 

Romero comité van Murcia - in een vorig 

leven gedurende jaren de administratieve en 

pastorale rechterhand van bisschop Alvaro 

Ramazinni in San Marcos - stelden we voor 

om een collectieve actie op touw te zetten. En die werd aanvaard.  
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 We spraken af om twee brieven op te stellen. Een eerste gericht aan Bernardo om 

hem onze solidariteit te betuigen. En een tweede gericht tot het Openbaar Ministerie met 

kopie aan de directeur van de gevangenis in Cobán met het verzoek de zaak vooruit te 

helpen en om meer bescherming te vragen voor hem en de andere gevangenen, wat nu extra 

nodig is gezien de pandemie.  

  

 Voor de inhoud van de eerste brief consulteerde ik in de schoot van EU-LAT 

Network Kerstin Reemtsma (PBI-Guatemala) en Alex Guillamón (EntrePueblos-

Barcelona). 

  

 Voor de inhoud van de tweede brief 

nam ik contact op met de Guatemalteekse 

organisatie MadreSelva, die  de zaak van 

Bernardo op de voet volgt. Zij reikten mij 

belangrijke gegevens aan.   

  

 Ze suggereerden mij tevens om 

contact op te nemen met de twee 

advocaten die de zaak van Bernardo 

verdedigen, Hugo Archila van het 

Juridisch Kantoor voor de 

Mensenrechten en Edgar de León,  om 

de tekst na te zien en af te ronden.  

 

(We publiceerden over dit Juridisch 

Kantoor een artikel in de speciale brochure 

'Mensen verschillen … rechten niet' 

(september-oktober 2019).   

Zij waren blij met de voorgenomen actie:  

 

"Die komt op het geschikte moment, want in de loop van juli is een nieuwe rechtszitting 

voor de zaak van Bernardo voorzien." 

 

 

Oproep voor de actie 
 

In bijlage sturen we: 

* een beschrijving van de zaak 

* de brief gericht aan Bernardo  

* de brief gericht aan het Openbaar Ministerie met kopie  aan de directeur van de 

gevangenis in Cobán. 

Bedoeling is om een of beide brieven door zoveel mogelijk NGO's, 

solidariteitscomités, mensenrechteninstanties,… te laten ondertekenen. (naam 

van de organisatie, geen individuele adhesiebetuigingen)  

Voorlopige deadline: einde juni. 

Adhesie sturen naar: Guido De Schrijver →  guidods@skynet.be  
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