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◙ We schreven een brief naar de Europese Unie 

 

 Op 10 augustus werd Benoît Pierre Amedee María, van Franse nationaliteit en 

vertegenwoordiger van de "Vereniging Agronomen en Dierenartsen zonder Grenzen" 

(AVSF) in Guatemala, vermoord in de gemeente San Antonio Ilotenango, departement 

Quiché.  

 Benoît  Pierre Amedee María was een bekende mensenrechtenverdediger die al meer 

dan 20 jaar met de inheemse gemeenschappen van Ixil en Q'eqchi' in Guatemala werkte aan 

de verdediging van hun rechten en aan de duurzame en gemeenschapsgebonden ontwikkeling 

van hun landbouw. Sinds de moord heeft de Vereniging Agronomen en Dierenartsen zonder 

Grenzen  haar activiteiten in Guatemala opgeschort.  

 
(Inheemse burgemeesters van de 

streek tijdens de officiële overdracht 

van de gronden foto: Prensa 

Comunitaria.) 

 

 Het Observatorium voor 

de Bescherming van de 

Mensenrechten en De Unie 

voor de Bescherming van de 

Verdedigers van de 

Mensenrechten (UDEFEGUA) 

hebben erop gewezen dat de 

moord plaatsvond een week 

nadat het Grondwettelijk Hof 

(CC) een belangrijke uitspraak 

had gedaan ten gunste van de 

rechten van de Maya's Ixil in de 

gemeente Nebaj, departement 

Quiché.  

 Op 3 augustus werd de inheemse gemeente Nebaj officieel door het Grondwettelijk 

Hof op de hoogte gebracht van de beschermingsmaatregel die werd toegekend aan de 

inheemse Maya-gemeenschap in het dorp Ak'ul. Daardoor  werd de eigendom van hun 

voorouderlijke grond, die op 9 december 1983 in volle oorlog door de staat illegaal was 

onteigend, teruggegeven.   

 Het Openbaar Ministerie van Quiché heeft de mogelijkheid van roofmoord op de 

Franse dierenarts uitgesloten, aangezien al zijn bezittingen zich ter plaatse bevonden. Vandaar 

dat het Observatorium en UDEFEGUA een verband zien tussen de misdaad en de successen 

die de lokale gemeenschappen op juridisch vlak binnenhaalden.    
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 Bovendien is deze misdaad niet los te zien van de context waarin tijdens de maand 

augustus CODECA-leider Misael López Catalán en Q'eqchi'-leider Carlos Mucu Pop 

vermoord werden. Daarnaast wordt gemeenschapsleider Carlos Coy sinds 3 augustus vermist 

en vonden er op 15 augustus gewelddadige gedwongen uizettingen plaats in de gemeenschap 

van Cobilgüitz, Cobán. 

 

 Tijdens de laatste webinar-

vergadering van de Werkgroep 

Verdedigers van de Mensen- 

rechten van EU-LAT Network 

spraken we af een brief op te stellen 

gericht tot de Europese Unie, de 

lidstaten en de Permanente 

Delegatie van de Europese Unie in 

Guatemala. 

 

 
Foto: Benoit María hier te zien als een van 

de examinatoren van studenten Technici 

voor Gemeenschappelijke Rurale Ontwikkeling van de IXIL Universiteit   
 

 

 In onze brief verzoeken we de Unie ervoor te zorgen dat de Guatemalteekse 

autoriteiten een onafhankelijk, onmiddellijk, grondig en onpartijdig onderzoek 

uitvoeren, dat ze daarbij hun onderzoek prioritair in de richting sturen van misdaad, als 

resultaat van de activiteiten van de Franse  dierenarts; en dat dit verloopt in 

overeenstemming met de hoogste normen aangaande mensenrechten en in de lijn van 

het Protocol voor Onderzoek van Misdaden tegen mensenrechtenverdedigers, 

uitgevaardigd door het Openbaar Ministerie. 

 

Vervolgens verzoeken we de Europese Unie, in het kader van haar samenwerking met 

de regering van Guatemala, prioriteit te geven aan het tot stand brengen van een 

alomvattend overheidsbeleid voor de preventie en bescherming van mensen- 

rechtenactivisten.  

 

 

 

◙ Bernardo Caal Xol blijft nog altijd achter de tralies 

 

 De advocaat van de verdediging meldde ons dat 

op 24 augustus drie (almaar uitgestelde)  rechtszittingen 

uiteindelijk plaatsvonden. Maar die gaven geen soelaas 

en Bernardo blijft in de gevangenis.  

 Daarnaast werd ook de hoorzitting in hoger 

beroep afgehandeld.  

 Op 7 september zal de beslissing daarover 

bekend gemaakt worden.  
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