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◙ Actie van Amnesty International voor Bernardo Caal Xol  

 

A.I. lanceerde op 11 augustus een campagne om Bernardo Caal Xol vrij te krijgen:  

LAND- EN MENSENRECHTEN- 

VERDEDIGER BERNARDO CAAL XOL 

WERD TWEE JAAR GELEDEN VAN ZIJN 

VRIJHEID BEROOFD. HIJ ZIT 

ONTERECHT IN DE CEL OMDAT HIJ 

OPKOMT VOOR HET LAND, DE 

RIVIEREN EN DE RECHTEN VAN 

INHEEMSE VOLKEREN IN HET ALTA VERAPAZ-DEPARTEMENT IN NOORD-

GUATEMALA. 

 

 In 2015, organiseerde Bernardo, een leider van de Maya Q’eqchigemeenschap, een 

vreedzaam protest tegen de bouw van twee hydraulische damprojecten die een negatieve 

impact op de sacrale Cahabónrivier zouden teweeg brengen. Bernardo en andere leiders 

wezen op onregelmatigheden voor de aanvang en bij de start van het project. Zo werden de 

inheemse volkeren die in het gebied leven bijvoorbeeld niet op voorhand geconsulteerd.  

 Daar konden de bouwers van de 

dammen niet mee lachen en ter 

vergelding lanceerden ze laster- 

campagnes tegen Bernardo in de pers, 

met flyers en op sociale media. Dit 

escaleerde verder tot een rechtszaak 

tegen Bernardo die in beschuldiging 

werd gesteld voor “het plegen van 

geweld”.  

 In november 2018 veroordeelde de 

rechtbank in Cobán hem zonder bewijs 

tot 7 jaar en 4 maanden celstraf. Als 

gewetensgevange heeft Bernardo nog jaren celstraf voor de boeg. Terwijl hij vrij als een vogel 

zou moeten zijn om de natuur te kunnen beschermen. 

 Teken de petitie en vraag de openbare aanklager in Guatemala Bernardo vrij te 

laten. En een onafhankelijk onderzoek te starten naar zij die Bernardo’s zaak behandelden en 

hem zonder enig bewijs de cel in staken. Verander Bernardo’s verhaal, verander de toekomst. 

Zie op: https://www.amnesty-international.be/guatemala-klimaatactivist 
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◙ SICSAL verliest een profetische figuur  

 

 De Catalaanse bisschop Pere Casaldàliga, van de Claretiaanse orde, 92 jaar oud en een van de 

promotors van de Theologie van de Bevrijding, stierf op 8 augustus na een jarenlange ziekte van 

Parkinson in de Braziliaanse stad Batatais, in het binnenland van Sao Paulo, waar hij was overgebracht 

voor ernstige ademhalingsproblemen. Geboren op februari 1928. Hij vertrok als religieus naar Brazilië. 

In 1968 kwam hij aan in een uithoek van de staat Mato Grosso, waar hij sindsdien woonde. De inheemse 

bevolking, de Xavante, genoten meer dan twee decennia zijn steun en solidariteit. Daardoor haalde hij 

zich de haat van de bezettende kolonisten op de 

hals en meerdere doodsbedreigingen. .    

 

 Naast zijn pastorale werk is hij erkend voor 

zijn literaire productie, zowel in poëzie als in 

artikelen en werken van politieke aard. 

 Na de moord op aartsbisschop Oscar  

Romero in El Salvador sloot hij zich aan bij het 

Internationale Netwerk van Oscar Romero 

Comités (SICSAL)  

Zijn  presentatie luidde als volgt: 'Als u niet weet wie ik ben. Als het amalgaam van liefdes dat ik teel u 

onthutst: een bloem voor Che, en de hele boomgaard voor de God van Jezus.'  

 

Gevraagd naar de zin van de solidariteit schreef hij: 

'Bevrijdingstheologen hebben er vaak aan herinnerd 

dat de contemplatie zelf, het gebed en de spiritualiteit 

van de bevrijding wordt uitgedrukt, vertaald - vooral 

waar gemaakt - in de praktijk niet alleen op sociaal 

gebied, maar ook expliciet in politiek opzicht. 

Zodat liefdadigheid niet in 'compassie' vanop afstand 

blijft, of in 'welwillendheid' met tussenpozen of 

voorbijgaand, het moet politieke solidariteit zijn. 

Alleen dan zal het echte liefdadigheid zijn. Alleen op 

deze manier zal je van je broer houden in de 

omstandigheden waarin de broer leeft. Dit is de enige 

manier om je broer op een efficiënte manier te helpen. 

  

    (foto: Alberto Vitali (COR-Milaan), Pedro en Guido De Schrijver - 2008)  

 Misschien hadden de priester en de Leviet in de parabel, toen ze langs de zwaargewonde man 

kwamen, een zeker gevoel van medeleven. We weten niet of ze hem een aalmoes hebben nagelaten. Het 

belangrijkste, het dramatische, waarvoor ze veroordeeld werden, is dat ze geen concrete actie 

ondernomen hebben om de realiteit waarin zij leefden te veranderen, de concrete actie tot de laatste 

consequenties.'  

    'Aan het einde van de weg zullen ze me zeggen... 

    en heb je geleefd, heb je lief gehad?  

    en ik, zonder iets te zeggen, zal mijn hart vol met namen openen. 

 

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' 

Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités 


