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◙ Actie voor Bernardo Caal Xol
De internationale Ad-Hoc Groep voor Bernardo startte enkele dagen geleden een
oproep om Bernardo Caal Xol te helpen om uit de gevangenis te geraken. Hij werd
veroordeeld tot 7 jaar en 4 maanden opsluiting.
Begin november vorig jaar probeerden we een nieuw elan te geven aan de dynamiek
door de oprichting van een internationale Ad-Hoc Groep voor Bernardo. Die bestaat uit
Fastenopfer, Zwitserland (de 'host van de webinars'); de advocaat van de verdediging in
Guatemala; de echtgenote van Bernardo; Protection International Mesoamérica,
Guatemala; de Unie voor de Bescherming van de verdedigers van de mensenrechten van
Guatemala (UDEFEGUA); MadreSelva van Guatemala, Professor Onderzoekseenheid
Strafrecht en Criminologie van de KULeuven, Guatebelga en het Europees Netwerk van
Oscar Romero Comités.

We lanceerden een dubbele brief met dezelfde tekst en de vraag voor
adhesiebetuigingen.

Enerzijds was hij gericht tot de voorzitster van de Raad voor de Mensenrechten van de
Verenigde Naties die op 22 februari begon aan de 46ste Periode van Sessies. Bedoeling was
om die brief voor te leggen tegen 28 februari.
Anderzijds is de tekst als een Openbaar Communiqué gericht tot de Media hier bij
ons en in Guatemala. Voor deze laatste oproep ter onderschrijving is nog tijd tot 8 maart.
Sommige instanties vroegen om een Nederlandstalige versie omdat ze het Spaans niet
voldoende konden inschatten. Daarom geven we die vertaling hieronder weer.
In de voormiddag van 2 maart stond de teller op 331 onderschuivingen van
personen en organisaties.
De structurele systemen van Guatemala hebben gedurende meer dan twee eeuwen de
onderdrukking, discriminatie en criminalisering in stand gehouden van mensen die een
bedreiging vormen voor de belangen van de politieke, militaire en economische macht
van het land, in hoofdzaak de inheemse volkeren.
Alleen al het verdedigen van een zo fundamenteel beginsel als het leven en de
bescherming van het land, de natuur of het algemeen welzijn is een reden om diegenen
het zwijgen op te leggen die millennia lang tot zwijgen zijn gebracht. Veel inheemse
verdedigers die zich proberen te verzetten tegen megaprojecten worden vervolgd en
gecriminaliseerd wanneer zij de bescherming en verdediging eisen van hun territoria,
hun rivieren, hun leven, hun milieu en hun gemeenschappen. In 2020 werden 1.034
agressies geregistreerd, waarvan 53% tegen mannelijke verdedigers, 33% tegen
vrouwelijke verdedigers en 14% tegen organisaties, instellingen en/of gemeenschappen,
die opkomen voor de mensenrechten naast 17 moordaanslagen en 22 pogingen tot
moord.
Dit is ook het geval met Bernardo Caal Xol, een Maya Q'eqchi' verdediger,
vertegenwoordiger van de gemeenschappen van Santa María Cahabón, die
gecriminaliseerd werd omdat hij zich verzette tegen de hydro-elektrische projecten
Oxec en Oxec II en tot 7 jaar en 4 maanden gevangenisstraf veroordeeld werd. Na meer
dan 3 jaar gevangenisstraf en meervoudige schendingen van het recht op een eerlijk
proces, is het vonnis door de magistraten van het hof van beroep bevestigd en
verzwaard. Bernardo's gezondheid is ernstig aangetast in de jaren dat hij in de
gevangenis zit.
Ondanks
de
inspanningen
van
petitie-indieners,
individuen
en
mensenrechtenorganisaties, zowel in Guatemala als op internationaal vlak, om een
beleid op te bouwen ter bescherming, zijn de agressies tegen verdedigers van de
mensenrechten nooit opgehouden; integendeel, zij zijn in aantal en intensiteit
toegenomen.
Wij doen een dringende oproep tot respect voor diegenen die in Guatemala de
mensenrechten verdedigen, tot de noodzakelijke toepassing van een alomvattend beleid
ter bescherming van de bevolking om meer aanvallen tegen personen, zoals die welke
Bernardo Caal te beurt vielen, te voorkomen, en tot de uitoefening van justitie met
onafhankelijke rechtbanken en onpartijdige rechters.
Daarom ondertekenen en bekrachtigen wij ons standpunt ten gunste van hen die de
mensenrechten verdedigen,
Guido De Schrijver
Steungroep 'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees
Netwerk Oscar Romero Comités

