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◙ Slachtoffer van een cynisch spel
Bernardo Caal Xol is
duidelijk een speelbal
van de gecombineerde
macht
van
multinationals en de lokale
rechtspleging van Cobán.
Op 28 juli waren enkele
herhaaldelijk uitgestelde
rechtszittingen voorzien.

(foto: Bernardo
geïnterviewd tijdens het
vervoer naar een
vroegere - gelukte rechtszitting)

Maar op 30 juli stuurde de advocaat van de verdediging ons de volgende boodschap:
"Spijtig genoeg werden de rechtszittingen opgeschort, voor de vijfde keer reeds.
De argumenten luidden dat de leeftijd van de magistraten in relatie met Covid-19 de
beslissende factor was. Opnieuw werd alles uitgesteld. Nu voor 24 augustus.
We zijn aan het beraadslagen om een serie wettelijke acties en beleidslijnen in de richting van
de media op touw te zetten."
De groeten
Edgar de León
Daarop stuurde ik hem een persnota met de beschrijving van de
campagne van het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités.
Dezelfde dag nog publiceerde PrensaComunitaria de tekst.
En op 31 juli stuurde de advocaat een YouTube van Bernardo die
vanuit de gevangenis vervoerd werd naar de installaties van de
rechtbank in Cobán. Daar aangekomen constateerde hij dat de
rechtszittingen opnieuw opgeschort werden.

◙ Ombudsman Mensenrechten onder vuur

Een aantal leden van de Commissie Mensenrechten van het Congres diende op 7
juli een verzoek in voor de dagvaarding van ombudsman Jordán Rodas Andrade voor de
plenaire vergadering, alsmede om hem uit zijn ambt te zetten. Een van de redenen is het
gebruik van de vlag van de HOLEBI-gemeenschap in het sociale netwerk van zijn dienst.
Een meerderheid van de afgevaardigden van de Commissie stemde voor de dagvaarding.
De vijandigheid tegen de ombudsman is niet nieuw.
Sinds het begin van zijn mandaat in augustus 2017 is hij voortdurend lastiggevallen
vanwege zijn verdediging van de mensenrechten en de strijd tegen de corruptie.
'Ongemakkelijk!' antwoordde hij vorig jaar om te beschrijven hoe president Jimmy
Morales, congresleden, anti-mensenrechtengroepen en criminelen hem zien. Zijn keuze
voor de strijd tegen de corruptie eist zijn tol. Zijn kantoor staat onder financiële druk en
zijn positie ligt onder vuur.
(foto: Ontmoeting met
ombudsman in 2019 tijdens
Algemene Vergadering van
EU-LAT Network)

Onlangs nog bracht hij
de precaire omstandigheden aan het licht
waarin
de
volksgezondheid zich bevindt
en de reactie van de
regering op de crisis die
door de COVID-19pandemie is ontstaan.
Redenen genoeg om een brief te richten tot president Alejandro Giammattei,
Oliveiro García Rodas, minister van Binnenlandse Zaken en Carla María Rodríguez
Mancia, ambassadeur van de Permanente Missie van Guatemala bij de VN in Genève.
In de brief roepen we op:

* Om een einde te maken aan de intimidatie tegen Augusto Jordán Rodas Andrade en de
verdedigers van de mensenrechten in Guatemala;
* Om te zorgen voor de uitvoering van de bepalingen van de verklaring inzake
mensenrechtenactivisten (op 9 december 1998 door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties aangenomen, met name met betrekking tot de artikelen 1, 5.a en 12.2).
* In het algemeen om de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele
vrijheden in het hele land te garanderen, in overeenstemming met de internationale
mensenrechtennormen die door Guatemala bekrachtigd werden.
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