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◙  Europese actie voor Bernardo Caal Xol 
 
 De actie is in volle gang. Adhesiebetuigingen voor een brief gericht tot Bernardo ter 
aanmoediging en ondersteuning en een tweede brief gericht aan het Openbaar Ministerie van 
Guatemala met het verzoek om het verdere verloop van het proces eerlijk en rechtvaardig te 
laten verlopen met kopie aan de directeur van de gevangenis in Cobán met het verzoek meer 
bescherming te bieden. Onze boodschap aan Bernardo: 
 
Beste Bernardo  
Wij, ondergetekenden, nemen contact met u op om u op de hoogte te brengen dat wij van 
dichtbij de gebeurtenissen opvolgen in verband met de vervolging en de veroordeling tot 
opsluiting tegen uw persoon en de 
verdrukking die de lokale bevolking 
ondergaat naar aanleiding van de 
aanwezigheid van multinationale 
ondernemingen in de streek. 
 We zijn ons bewust van uw inzet om de 
omstandigheden te verbeteren waarin de 
q’eqchíes gemeenschappen leven en om te 
vermijden dat de situatie integendeel zou 
verslechteren en zich zou keren tegen de 
inwoners, het milieu en het grondgebied. 
 
(foto: Ombudsman Mensenrechten Jordán Rodas 
inspecteert de lamentabele situatie in de 
gevangens in Cobán) 
 
 We zijn op de hoogte gebracht dat de staat Guatemala herhaaldelijk door nationale 
organisaties en internationale organismen vermaand werd omwille van de manier waarop hij 
straffeloos de verdedigers en verdedigsters van de mensenrechten behandelt. 
 
 In de voorbije maanden zijn we er vanuit solidaire netwerken in geslaagd om de 
aandacht van het Europees parlement te focussen op deze onrechtvaardige situaties in 
Guatemala. 
 Soms hebben de leden van het Europees Parlement ons positief beantwoord door het 
bekrachtigen van resoluties, waarbij ze de aandacht van de regering van Guatemala 
getrokken hebben op de betreffende problematiek. 
We zijn ons tevens bewust van het gebrek aan coherentie van de Europese Unie,  
die zich enerzijds bekommert om het respect voor de mensenrechten, maar anderzijds de 
Europese bedrijven beschermt, ook in duidelijke gevallen van slechte praktijken op het 
terrein.  



 Dit zal ons nochtans niet 
beletten om verder te gaan. We weten 
immers van de lamentabele situatie 
waarin men u en vele andere 
opgesloten verdedigers vasthoudt, 
vooral in deze tijd waarin het virus 
covid-19 wereldwijd de mensheid 
bedreigt. En vooral dan de personen 
die zich in een kwetsbare situatie 
bevinden en daardoor groter gevaar 
lopen. 
 
(foto: Isabel Matzir Miculax, echtgenote van Bernardo, ziet met een bang hart en 
verwachtend uit naar de rechtszitting van juli)   
  
 We zullen van dichtbij de ontwikkeling van de gebeurtenissen opvolgen en hopen dat 
dra de dag komt dat de regering van Guatemala uw verdiensten erkent en die van al diegenen 
die het beste van zichzelf geven om van Guatemala een land te maken waar een gunstige plek 
is voor al zijn bewoners. 
 
 We hopen dat we met deze solidaire woorden u nog wat meer moed en overtuiging 
hebben kunnen bijbrengen om onverzettelijk uw principes van rechtvaardigheid en recht te 
bewaren.  Met solidaire groeten  
 
De adhesiebetuigingen lopen binnen, van grote NGO's, zoals Wereldsolidariteit tot meer 
regionale of lokale organisaties zoals bij voorbeeld het Priester Daensfonds in Aalst. We 
blijven een beroep doen op solidaire organisaties, comités, enz., ook deze die niet 
rechtstreeks met Guatemala bezig zijn. Spreek ze gerust aan!  
Een tweesnijdend zwaard, enerzijds doorwegen met nog meer adhesiebetuigingen en 
anderzijds meer organisaties hier bij ons die eens iets vernemen over Guatemala!!!  
   
 
 
◙ Herdenking Roger Berten 
 
Op 21 juni 2013 verloren wij met Guatebelga Roger 
Berten. 
 
Jarenlang was hij onder ons de eerder stille, 
bedachtzame maar heel aanwezige Roger. 
 
Zondag herdenken wij met een dankbaar hart zijn leven 
zoals hij het in onze aanwezigheid uitstraalde. Hij leeft 
met veel innerlijke warmte voort in onze herinnering.  
                       Raf Allaert  
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