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◙ Solidair met Bernardo Caal Xol
Op 19 juli meldde de advocaat-verdediger van Bernardo ons dat de voorziene
audiëntie van 21 juli werd uitgesteld tot 28 juli (waarop reeds twee andere audiënties voorzien
waren.) Geen goed nieuws dus. Tenzij 28 juli een doorbraak betekent. We kijken ernaar uit.
◙
Amnesty
International
verklaarde onlangs Bernardo Caal
Xol tot "preso de conciencia,"
(gewetensgevangene).
'Na het strafrechtelijk dossier
geopend tegen Bernardo Caal
herzien te hebben is het duidelijk dat
er geen evidentie bestaat over de
delicten waarvan hij beschuldigd
wordt,'
zegt Erika Guevara Rosas,
directeur voor de Amerika's van
Amnistía Internacional.
◙ Heinrich Böll Stiftung steunt
Bernardo Cal Xol
Giulia Fellin, coördinatrice van Runder Tisch Zentralamerika in Duitsland, die
meerdere adhesiebetuigingen wist aan te brengen voor de brief aan het Openbaar Ministerie
en aan Bernardo, vernam het volgende:
"De publicatie van het Kantoor in San Salvador van onze Heinrich Böll Stiftung betekent een
ondersteuning van onze internationale campagne in solidariteit met Bernardo Caal Xol uit
Guatemala en tevens een ondersteuning van onze partnerorganisatie Colectivo MadreSelva."
◙ EU-LAT Network gaat voor Bernardo
Op 23 dezer hadden we een webinar met de Werkgroep Mensenrechtenverdedigers.
Met een paar lidorganisaties van EU-LAT Network zijn we erin geslaagd in de lijst van
opdrachten van de werkgroep de situatie in Cahabón (de rol van de multinationals en de
weerstand van de bevolking) op te nemen als een caso emblemático, (= een typische,
symbolische zaak die staat voor vele andere).
Daar is de recente actie van het Europees Netwerk van Oscar Romerocomités
(SICSAL Europa) voor Bernardo niet vreemd aan.

◙ Hoog Gerechtshof verordent bescherming van gevangenen
Een van de grote zorgen in dit tijdperk is het gevaar voor besmetting met het
coronavirus in de gevangenissen. Dat is een van de redenen waarom familieleden en
advocaten van Bernardo en andere vastgezette mensenrechtenverdedigers zo druk bezig zijn
om hen uit de voorlopige (sic) hechtenis te halen.
Geruime tijd reeds riep de ombudsman voor de mensenrechten de autoriteiten van het
Ministerie van Volksgezondheid op om sanitaire voorzorgsmaatregelen uit te voeren om
besmettingen onder gevangenen te vermijden. Maar er gebeurde niets. Onlangs verordende
het Hoog Gerechtshof het verzoek van de ombudsman zo vlug mogelijk uit te voeren.
◙ CONVIDA-20
COVID-19 en CONVIDA-20. Men zou gaan denken dat het virus een muze is die de
wereld van de solidariteit inspireert en extra creatief maakt.
Het internationaal netwerk van Oscar
Romerocomités (SICSAL International) sprak met
andere instanties af om een brede samenstelling te
vormen rond de solidariteit met Latijns-Amerika.
Na een voorbereidende etappe en een eerste
webinar verdeelden we ons over negen
werkgroepen. De werkgroep 'Solidair met
Guatemala' sloot zich aan bij werkgroep vijf:
Inheemse volkeren.
Op 20 juli volgde een tweede webinar. Met
77 zaten elkaar gebiologeerd aan te staren, elk
vanuit zijn of haar stulpje. Maar algauw werden we
ingedeeld over de werkgroepen. Met zes
deelnemers verzamelden we ons rond het thema
'Inheemse volkeren.'
We probeerden subthema's af te lijnen: hun strijd voor en de verdediging van het
territorium, de grond, het water, het milieu. Maar ook hun culturele identiteit, hun
waarden, hun spirituele en religieuze dimensie, hun profetische en hoopgevende stem.
Samengevat stelden we ons op het einde van de virtuele bijeenkomst als taak en
uitdaging:
Hoe profetische antwoorden geven aan de situatie waarin wij leven vanuit de inheemse
volkeren en vanuit onze eigen werking en solidariteit met hen?
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