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◙ Advocate Maria Choc voor het gerecht 
  

 Om dezelfde redenen als Bernardo werd María 

Choc onlangs voor de rechter gedaagd in El Estor, 

Izabal. Aantijgingen: 'Illegale aanhoudingen, 

bezwarende wederrechtelijke toe-eigening, invasie en 

bedreigingen.'  

 

 Het bedrijf voor aanmaak van karton Lisbal, S.A. 

klaagde haar aan. Het conflict draait - zoals haast altijd - 

rond grondbezit. María Choc leidde de weerstand van de 

lokale bevolking tegen het bedrijf, dat zich door 

aankoop eigen maakte van een betwist terrein.  
 
  (In 2009 ontmoette ik haar in El Estor op 

           bezoek samen met FIAN-International) 

 

◙ Zaak Bernardo Caal Xol in beroep 

 

 ** Na de Vlaamse sectie van Amnesty 

International (halfweg augustus) startte de Franstalige sectie (begin september) ook een 

actie voor Bernardo.  Vanaf 15 september zullen nog meerdere secties van A.I. de campagne 

aanvatten.  

 

 ** Bernardo en CONVIDA-20 

 

In Infobrief 165 meldden we de oprichting van CONVIDA-20. 

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.  

 'Solidair met Guatemala' sloot zich 

aan bij Werkgroep 5: Inheemse volkeren.  

 Een van de eerste intensieve 

uitdagingen van de werkgroep bestond erin 

op 27 augustus een radioprogramma in 

elkaar te boksen voor de radiozender van 

SICSAL in Bogotá, Colombia. Verscheidene 

voorafgaande webinars hielpen ons om de klus van anderhalf uur tot een goed einde te 
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brengen. Muziek en getuigenissen van inheemsen en nakomelingen van de zwarte bevolking 

van Latijns-Amerika wisselden elkaar af.  

  

 Er waren inheemse getuigenissen van Peru, Colombia, Mexico,  twee uit Chili , 

twee uit Ecuador, Haïti, Honduras en Guatemala.  

 We zorgden voor het getuigenis van Bernardo met de handboeien om. 

 
** Slecht nieuws van de advocaat!!! 

 

 Op 7 september was een hoorzitting in beroep gepland. Die is effectief doorgegaan. 

Op 8 september meldde de advocaat van de verdediging  ons het volgende: 

 

 "De veroordelingrechtbank legde hem een gevangenisstraf op  van 6 jaar, voor de 

misdaad van 'bezwarende wederrechtelijke toe-eigening.' En 1 jaar en 4 maanden gevangenis 

voor de misdaad van 'illegale vasthouding.' Maar deze laatste met mogelijkheid tot omzetting 

van straf (conmutable). 

 Helaas de uitspraak verzwaarde de straf van Bernardo. In plaats van die van eerste 

graad te behouden, hebben zij ze nu verzwaard. De magistraten van het tribunaal hebben de 

straf tot 'onomkeerbaar' verklaard (incomutable). Nu zal hij de volle 7 jaar en 4 maanden 

moeten uitzitten.   

 Dat is de situatie van Bernardo. De juridische strijd gaat door."  

 

 

◙ Een kameraad is heengegaan 

 We ontmoetten Jef Mariën tijdens de bijeenkomsten van Christenen voor het 

Socialisme (CvS). De laatste twee jaar vooral om afspraken te maken in verband met artikels 

die ik publiceerde in Sprokkels, het driemaandelijks tijdschrift 

van CvS.   

 Hij begon zijn geëngageerde en solidaire loopbaan in 

de KAJ. 

  Daarna trok hij in zijn engagement een dubbel spoor: 

zijn inzet voor de arbeiders en zijn christelijke overtuiging. Die 

overtuiging leidde hem naar een levenslang engagement in de 

beweging Christenen voor het Socialisme. 

  Hij was actief als vakbondsafgevaardigde en 

bestuurslid voor de Christelijke Onderwijs Centrale in het 

ACV.  

 Ondertussen steunde hij volop 11.11.11.  

   

 Een volbloed militant met een zeer minzaam optreden. 

Wie beter dan de familie kon dit onder woorden brengen: 

 

"Onze rots in de branding, die met zijn rust, wijsheid, respect 

en zorg de lijm was van onze ganse familie. Een super opa met 

een hart van peperkoek, die zijn kleinkinderen maar al te 

graag verwende. Een geëngageerd man, die ervoor ijverde dat iedereen het goed had." 
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