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◙ Nieuwe stappen voor de vrijlating van Bernardo
Vorig jaar meldde de advocaat van de verdediging dat de herhaaldelijk uitgestelde
hoorzitting doorging op 8 september. Zo gebeurde. Maar in plaats van een alternatief voor de
opsluiting te bieden, werd de straf daarentegen nog verzwaard.
Daarnaast spraken we af twee berichten te lanceren ter gelegenheid van 3 jaar opsluiting van
Bernardo.
Begin maart dit jaar stuurden we een brief gericht tot de Raad voor de
Mensenrechten van de VN, die op 22 februari startte met de 46ste Periode van sessies. En
een tweede met dezelfde inhoud, een Openbare Mededeling gericht tot de publieke opinie en
de media. Er kwamen meer dan 330 adhesiebetuigingen binnen.
Een verdere stap in
de strategie van de 'Ad-Hoc
groep voor de vrijlating
van Bernardo' leidde ons
naar
het
hulpmiddel
'Amicus Curiae.'
Het gaat dan over
personen en/of groepen die
een eigen licht werpen op
een juridische zaak en
daarmee willen tegemoet
komen met Justitie, in dit
geval in Guatemala.
(foto: Maria Josefina Caal Xol,
advocaat Edgar de Leon en
familielid)

Ondertussen bereikte ons het dringende nieuws dat op 5 april een nieuwe hoorzitting
(cassatie) voorzien was.
Toch slaagden we er op de valreep in om bij die gelegenheid drie "Amicus Curiae'
opgesteld te krijgen nog voor die datum. Die documenten werden op 31 maart aan de
Strafrechtelijke Kamer overhandigd door de advocaat van de verdediging, zus María Josefina
Caal Xol en familieleden. Bovendien was een talrijke groep solidaire personen aanwezig.
** Een eerste document richt zich specifiek op het juridische karaker van de zaak en
werd ingediend door de befaamde Argentijnse jurist Alberto Binder.

** Het tweede document richt zich eerder op het stelselmatig criminaliseren van
verdedigers van de mensenrechten, onder andere in de zaak van Bernardo Caal Xol. Dit
document werd ondertekend - op enkele dagen tijd - door enkele belangrijke organisaties :
* Gerald Staberock, Secretario General- Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)
* Anabella Letona Sibrián, Protection International Mesoamerica
* Philippa Mund, CIDSE (Cooperación internacional para el Desarrollo y la Solidaridad)
* Alianza Mundial para la Participacion Ciudadana para America Latina, Bogotá, Colombia
* Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
* International Service for Human Rights (ISHR)
* José Manuel Mira Ros, SICSAL-Europa (Europees Netwerk van Oscar Romero Comités)
* Natalia Gómez, Oficial de CIVICUS (Mondiale Coalitie voor Civiele Participatie)
* Prof. Dr. Stephan Parmentier - Full Professor, Leuven Institute of Criminology, Faculty of
Law, KU Leuven, Belgium
* Maria Martin Quinta - Experte de Derechos Humanos - Coordinadora de Incidencia,
* Toni Steiner, Guatemalanetz Zürich – Suiza (Red de Guatemala Zürich – Suiza),
* Flurina Doppler, Guatemalanetz Bern – Suiza (Red de Guatemala Berna – Suiza),
* Guido De Schrijver, Coordinador 'Solidair met Guatemala' - Bélgica.

** Een derde 'Amicus Curiae' ging uit van een ethisch-theologische visie en
onderbouwde de inbreng met de pauselijke encyclieken 'Laudato Si' en 'Fratelli Tutti.'
Dit document werd ondertekend door de
Guatemalteekse kardinaal Alvaro Ramazzini,
bisschop van het diocees Huehuetenango,
Leonardo Boff, Braziliaanse ecologisch
theoloog en auteur en Marcia Miranda,
Braziliaanse
mensenrechtenverdediger
en
Volksonderwijs.
◙ Audiëntie opnieuw uitgesteld!!!
Maar op de bewuste 5de april bleek
andermaal de hoorzitting uitgesteld.
Op 7 april kwamen we opnieuw digitaal samen.
De advocaat legde ons uit wat hij denkt dat er
gebeurd is. Een onderaannemingsbedrijf van OXEC diende een wraking in. Eigenlijk kan dat
juridisch niet, de audiëntie was reeds gepland en toegestaan. Heeft het bedrijf druk gezet op 1
of op de 4 magistraten? De advocaat vraagt zich af: waarom vluchten de magistraten weg van
de hoorzittingen? Wellicht omdat ze geen doorslaggevende argumenten hebben. Anderzijds
bestaat de tactiek van het bedrijf en het gerecht in Cobán erin Bernardo zo lang mogelijk vast
te houden.
Tijdens de vergadering van de Ad-Hoc Groep op 7 maart (waarbij zich nu ook de
vertegenwoordigster van de Wereldorganisatie Tegen Marteling (OCMT) met
standplaats in Brussel heeft aangesloten) hielden we een brainstorm over de te ondernemen
stappen. Daar horen jullie nog van.
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