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De zaak
Guatemala wordt de laatste twintig jaar geteisterd door multinationale bedrijven die
met toelating van de staat grondgebied van de Mayabevolking, veelal ongerepte bosrijke en
heuvelachtige streken, verloederen door het delven van ertsen (goud, zilver, tin, olie,…) of het
aanleggen van reusachtige stuwdammen. Dikwijls wordt de bevolking onteigend en beroofd
van haar grond om plaats te maken voor bedrijven.
Zo zijn ook in het
departement Alta Verapaz
in het noorden van het
land multinationals bezig
met de bouw van de
hydro-elektrische centrales
Oxec en Oxec II, op de
rivier
Cahabón.
De
bedrijven vernietigen door
hun werkzaamheden het
milieu en de habitat van de
lokale q'eqchi' bevolking.
Bovendien leiden ze de
rivieren om. Het water is
onontbeerlijk voor de
bewoners van de streek om
zich te baden, hun kleren
te wassen en om hun
velden te irrigeren. Door de omlegging van het water komen de dorpjes in grote problemen.
Een van de eigenaars van de bedrijven is de Spanjaard Florentino Pérez, tevens voorzitter van
voetbalclub Real Madrid. Een paar jaar geleden sloot Greenpeace - Afdeling Spanje het water
in het hoofdkantoor in Madrid gedurende enkele uren af om het personeel te laten voelen wat
dat betekent met tekort aan water te moeten leven.
De lokale bevolking zelf kon niet lijdzaam toekijken. Bernardo Caal Xol, een
inheemse gemeenschapsleider, ging samen met de inwoners de strijd aan tegen de bouw van
de stuwdammen. De internationale verplichting op basis van Akkoord 169 van de
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werd niet nagekomen. De lokale bevolking werd met
andere woorden niet voorafgaand geraadpleegd. Buitenlandse bedrijven, samen met de
regering, rechtvaardigen hun optreden met de smoes dat zij, ondanks hun impact op de natuur
en de druk op de habitat van de bevolking, anderzijds de ontwikkeling van de bewoners en het
land vooruithelpen. De werkelijkheid is anders. De lokale bevolking leeft veelal zonder
elektriciteit, want de opgeleverde energie wordt uitgevoerd naar Mexico, Costa Rica en de
overige omliggende Centraal-Amerikaanse landen.

In januari 2018 werd Bernardo Caal Xol gearresteerd, na een lastercampagne en
verschillende gevallen van intimidatie. Hij werd in voorhechtenis genomen. Op 9 november
werd hij uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en vier maanden,
zogenaamd voor 'illegale aanhoudingen' en 'diefstal met geweld.' De beschuldigingen houden
verband met protesten in oktober 2015. Werknemers van een onderaannemer die de
bouwwerken van de waterkrachtcentrale uitvoert, beweren dat ze werden vastgehouden en
beroofd door lokale inwoners van de gemeenschap, onder leiding van Bernardo Caal Xol.
Duidelijke bewijzen voor de aantijgingen zijn er niet.
Victoria
TauliCorpuz,
de
Speciale
Rapporteur van de Verenigde
Naties voor de Rechten van
Inheemse Volkeren, ontmoette Bernardo Caal in de
gevangenis. Na afloop van
haar officieel bezoek aan
Guatemala drukte ze haar
grote bezorgdheid uit over het
misbruik van strafrechtelijke
procedures tegen inheemsen
die hun grond en natuurlijke
rijkdommen beschermen. 'In
de meerderheid van de
conflicten is de onderliggende
reden het onzekere grondbezit van inheemse gemeenschappen,' aldus de VN-Rapporteur.
Ook een delegatie van Europarlementsleden die eind oktober 2018 het land bezocht,
bracht de zaak van Bernardo Caal onder de aandacht. De internationale belangstelling voor de
case kon zijn veroordeling tot meer dan 7 jaar gevangenisstraf echter niet tegenhouden.

◙ QuetzalPrijs
Op 19 oktober 2019
ontving Bernardo de
4de QuetzalPrijs van
Guatebelga vzw.
Vanwege zijn gevangenschap was het zijn zus
María Josefina Caal Xol die naar België kwam om de
prijs in ontvangst te nemen.
Ze verbleef een week in het land en legde
verschillende bezoeken af.
Zo vergezelden we haar, samen met Stephane
Parmentier, Professor Onderzoekseenheid Strafrecht en
Criminologie van de KULeuven en Wies Willems van
Broederlijk Delen naar het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en naar de Europese Dienst voor
Extern Optreden (EEAS = Buitenlandse Zaken van de
Europese Unie) in Brussel.

◙ Ministerie van Buitenlandse Zaken
We werden er ontvangen door vier functionarissen. Jochen Anthierens staat in voor
'Mensenrechten en Democratie.' Isabelle George is raadgeefster voor de Amerika's en de
Cariben. En dan waren er nog twee personen belast met Ontwikkelingssamenwerking en met
de relaties met de NGO's voor Latijns-Amerika.
Maria Josefina deed haar verhaal aan de hand van een powerpoint Río chik'ajb'om op
de laptop.
Jochen Anthierens wees op het belang van delegaties uit Guatemala. Hij vermeldde de
relaties van Buitenlandse Zaken met de ambassade van Guatemala in Brussel. Die maakte
gewag van de mogelijke oprichting van een nieuwe soort CICIG onder de nieuwe president
Giammattei.
Verder vond onze
gesprekspartner dat het
ongunstig is dat de dichtste
Belgische ambassade in
Panama gevestigd is. Daar
ligt ook het archief van de
vier Belgische slachtoffers
die begin jaren '80 vielen.
Vervolgens stipte hij de
aandacht aan van de 'Dienst
Mensenrechten van Buitenlandse Zaken' voor de
verdedigers
van
de
mensenrechten.
Tevens
verzekerde
hij dat ze het dossier van de
'bindende wetgeving' die de
inheemse bevolking moet
beschermen tegen de willekeur van multinationals intens opvolgen. En dat ze dit dossier te
berde brengen in de bilaterale relaties met Guatemala.
De verantwoordelijke voor de Sectie Civiele Maatschappij deelde ons mee dat ze
samen met Belgische NGO's lokale actoren steunen.
◙ Europese Dienst voor Extern Optreden
(EEAS)
Later op de middag waren we
uitgenodigd op de Europese Dienst voor Extern
Optreden van de Europese Unie.
We werden ontvangen door drie
functionarissen.
Tomás
Reyes
Ortega,
verantwoordelijke voor Mexico, CentraalAmerika en de Cariben. Felix Fabiny, de
rechterhand van Tomás Reyes. En Guillaume.
De heren wezen op het feit dat de
Europese Unie helemaal bovenaan het lijstje
staat van de G13 (= de donorlanden voor
Guatemala).

Persoonlijke bezoeken zoals deze zijn belangrijk, stipten ze aan.
Maria Josefina drukte haar stellige hoop uit dat de Europee instanties haar broer uit de
gevangenis zouden halen. Ze verzocht hen Bernardo te bezoeken in de gevangenis.
Onze gesprekspartners wezen erop dat hun relaties eerder politiek en diplomatiek zijn
en dat het in dit concreet geval vooral gaat over een juridische kwestie.
De Europese Unie ondertekende jaren geleden een associatieakkoord met Guatemala.
Dat behelst drie secties: handelsbetrekkingen, politieke en ontwikkelingssamenwerking.
Daarin is ook duidelijk sprake over het thema mensenrechten.
Ze beloofden alleszins de Delegatie van de Europese Unie in Guatemala te contacteren
over het concrete voorgelegde probleem.
En tenslotte werd afgesproken dat we met EU-LAT Network de zaak opvolgen.

Steungroep Solidair met Guatemala
Na dat bezoek beloofde ik María Josefina dat steungroep 'Solidair met Guatemala' zich
voluit achter de zaak van Bernardo zou zetten. Sindsdien hebben we permanent de evolutie
opgevolgd. En daar waar mogelijk, acties ondernomen om zijn zaak vooruit te helpen.
◙ Contact met EEAS
Op 5 en 6 november hielden we de tweede algemene vergadering voor 2019 van EULAT Network in Brussel.
Een onderhoud met Kerstin Reemtsma van Brigadas Internacionales de Paz voor
Guatemala (PIB) en Alex Guillamón van de Spaanse lidorganisatie Entrepueblos die María
Josefina Caal Xol ontving in Barcelona ter gelegenheid van haar komst naar Europa en
België voor de ontvangst van de QuetzalPrijs.
Bedoeling was om opvolging te
geven aan de afspraken gemaakt op het
kantoor van de Europese Dienst voor
Extern Optreden (EEAS) tijdens ons
bezoek met Maria Josefina.
We spraken af om EEAS nog eens
aan de mouw te trekken. Daarop
contacteerde ik een van de functionarissen
die ons toen te woord stond. Ik benadrukte
vooral het feit dat de behandeling van het
verzoek door de verdediging van Bernardo om in beroep te gaan reeds tweemaal
uitgesteld werd.
Terloops. Na de verbanning uit Guatemala van de Internationale Commissie tegen de
Straffeloosheid (CICIG) komen nu bepaalde invloedrijke beschuldigden in actie. Met als
gevolg dat sommigen onder hen die in voorhechtenis zitten door de rechtbank vrijgesproken
worden. Maar op basis van wat? Hun macht? Het was hoe dan ook het startsein om als
zogezegde 'onschuldige slachtoffers' het Congres onder druk te zetten om de wet op de
voorhechtenis grondig te herzien.
Vraag is of dit - eens zover - ook zal gelden voor al die echte onschuldige slachtoffers,
zoals mensenrechtenverdedigers (die zelf nauwelijks op verdediging kunnen rekenen)
Velen onder hen zitten voor maanden, soms jaren in voorhechtenis zonder formele
inbeschuldigingstelling, alleen maar als afschrikkingmiddel.

Hier volgt het antwoord - in vertaling - van een van de functionarissen van EEAS die
we ontmoetten:
"Veel dank voor uw boodschap en belangrijk werk in de ondersteuning van de
Guatemalteekse verdedigers. We hebben onze delegatie in Guatemala gecontacteerd. Zij
bevestigt dat ze de zaak van Bernardo van dichtbij opvolgt en alle mogelijke steun biedt. De
zaak van Bernardo Caal Xol staat op de lijst van zaken (cases) die door de Grupo Filtro*
behandeld worden ten overstaan van het Openbaar Ministerie. De laatste vergadering van de
groep greep plaats op 27 augustus 2019. Het wettelijk adviesorgaan voor Bernardo wordt
gefinancierd door een project van de lijn van het 'Europees Instrument voor de Democratie en
de Mensenrechten' (EIDHR - beginletters in het Engels). De Delegatie staat in rechtstreeks
contact met zijn advocaten. Wij gaan door met het van dichtbij opvolgen van deze zaak en het
bieden van steun om de Guatemalteekse verdedigers en hun families te verdedigen."
Felix Fabiny
(* Nota: De Filtergroep bestaat uit de Delegatie van de Europese Unie, het Kantoor van de
Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten, de ambassades van
Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk
en de Verenigde Staten).
◙ ◙ Stop the Killings - De verdedigers verdedigen - 2019
Elk jaar, op 10 december, wordt overal
ter wereld de 'Dag van de Mensenrechten'
onder de aandacht gebracht. Datum waarop in
1948 door de Verenigde Naties de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens
werd aanvaard.
Elk jaar speelt 'Stop The Killlings'
(STK) daarop in. Dit is een koepel van
tientallen Belgische vakbonden, NGO's,
bewegingen en solidariteitscomités.
Reeds vele jaren is 'Solidair met Guatemala' actief lid van deze koepel. Tot voor een
paar jaren zaten we 'live' in de kerngroep, nu digitaal.
Tot vorig jaar ging telkens een actie door in Brussel. Dit jaar kozen we ervoor om het
initiatief te decentraliseren over verschillende sites met de bedoeling meer geïnteresseerden
aan te trekken.
We hebben pas de jaarlijkse 11.11.11.- campagne achter de rug.
Het zeer geslaagd en overal opgenomen thema was Changemakers. Wil
nu dat er massa's mensenrechtenverdedigers onder de changemakers
zitten. En zo wandelde het thema van 11.11.11 vlot 'Stop The Killlings'
binnen onder de naam Defend the Defenders.
In Gent verliep de actie aan de voet van het
Gravensteen. Een afgevaardigde van Amnesty
International opende met het welkomstwoord.
Daarnaast werden de cases van bedreigde of
vermoorde mensenrechtenactivisten voorgelezen. Cases
uit Irak, Afghanistan, Guatemala, Palestina, de
Filipijnen en Chili.

Julien Lamont, lid van 'Solidair met Guatemala' vertegenwoordigde de steungroep in
Gent. En uiteraard hoefden we niet lang te zoeken om een 'defender' te vinden.
We schoven Bernardo Caal Xol naar voor.
◙ Nieuw contact met EEAS - 2020
Op 11 mei greep een virtuele bijeenkomst van EU-LAT Network plaats met
functionarissen van EEAS.
Met het oog op die bijeenkomst stuurden we - in samenspraak met Broederlijk Delen
en Peace Brigades International (PBI) - een brief naar het kantoor van EEAS om hen te
herinneren aan ons bezoek dat we hen samen met María Josefina Caal Xol einde vorig jaar
brachten en om de erbarmelijke situatie in acht te nemen, waarin haar broer Bernardo en vele
andere
opgesloten
mensenrechtenverdedigers
verkeren.
Een tweede brief stuurden we naar de
Permanente Delegatie van de Europese Unie in
Guatemala. Daarin werd aandacht gevraagd voor
het herhaaldelijk verdagen van het verzoek van
Bernardo en zijn advocaten om in hoger beroep te
gaan. Vervolgens vroegen we hen welke opvolging
ze geven aan de zaak van Bernardo.
Daar kwam geen antwoord op.
Nadien was er even sprake in EU-LAT
Network om eventueel de zaak van Bernardo als een
emblematische case op te nemen. Maar dit sneed
geen hout. Over emblematische cases zijn we er in het algemeen nog niet helemaal uit. Er zijn
teveel cases die in aanmerking zouden kunnen komen op Latijns-Amerikaans vlak.

Europees netwerk van Oscar Romero comités (SICSAL -Europa)
◙ Planning Europese actie - 6 juni
Op 6 juni kwamen we - in plaats van in Madrid dit keer
samen op eigen stek en virtueel - voor de bijeenkomst van het
Europees netwerk van Oscar Romero comités. Samen
met
Fernando Bermúdez van het Romero comité van Murcia - in een
vorig leven gedurende jaren de administratieve en pastorale
rechterhand van bisschop Alvaro Ramazinni in San Marcos stelden we voor om een collectieve actie op touw te zetten. En die
werd aanvaard.
We spraken af om twee brieven op te stellen. Een eerste
gericht aan Bernardo om hem onze solidariteit te betuigen.
En een tweede gericht tot het Openbaar Ministerie met kopie aan de directeur van
de gevangenis in Cobán met het verzoek de zaak vooruit te helpen en om meer bescherming
te vragen voor hem en de andere opgesloten verdedigers van de mensenrechten, wat nu extra
nodig is gezien de pandemie.

Voor de inhoud van de eerste brief consulteerden we in de schoot van EU-LAT
Network Kerstin Reemtsma (PBIGuatemala) en Alex Guillamón
(EntrePueblos-Barcelona).
Voor de inhoud van de tweede
brief namen we contact op met de
Guatemalteekse organisatie Madre
Selva, die de zaak van Bernardo op de
voet volgt.
Zij reikten ons belangrijke gegevens
aan.

Ze suggereerden ons tevens om contact op te nemen
met de twee advocaten die de zaak van Bernardo
verdedigen, Hugo Archila van het Juridisch
Kantoor voor de Mensenrechten en Edgar de León, om de tekst na te zien en af te ronden.
◙ Brief aan de advocaten van de verdediging - 12 juni
Geachte heren Hugo Archila en Edgar de
Leon,
Ik heb uw e-mailadressen ontvangen
van MadreSelva.
Ik ben coördinator van de Belgische groep
'Solidair met Guatemala,' een lidorganisatie
van het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL-Europa). We zijn ook lid
van Guatebelga vzw.
En ik vertegenwoordig SICSAL-Europa in het EU-LAT-Network (een Europees netwerk van
ongeveer 40 NGO's, solidariteitcomités,... uit 10 landen van de Europese Unie.
Dit EU-LAT legt zich toe op politiek lobbywerk ten overstaan van de Europese Unie
en van de politieke betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika.
Met het Europees netwerk van Oscar Romero Comités beginnen we met de
voorbereiding van een campagne ter ondersteuning van Bernardo Caal Xol uit Cahabón,
Cobán.
Het initiatief zou bestaan uit een brief van aanmoediging en solidariteit met hem en een
andere brief gericht aan het Openbaar Ministerie met een kopie aan de directeur van de
gevangenis in Cobán, om meer bescherming voor Bernardo te bieden in deze tijd van
Covid19.
MadreSelva heeft ons de juiste input gegeven voor de brief aan het Openbaar
Ministerie met een kopie aan de directeur van de gevangenis in Cobán.
We voorzagen de tekst met de hoofding en voegden er de slotzinnen aan toe.
MadreSelva raadde ons aan u aan te spreken om een nalezing te doen.
(Ook ontbreekt de naam van de directeur in Cobán en de verificatie van het exacte adres van
het Openbaar Ministerie in Guatemala.)
Vorig jaar gaf de Belgische organisatie Guatebelga een symbolische prijs aan
Bernardo. Daar hij niet kon komen, was het zijn zus Maria Josefina die hem ontving.

Ik ging met haar (naast andere initiatieven) praten met EEAS-ambtenaren (Europese Dienst
voor Extern Optreden.)
Dank en hartelijke groeten
Guido De Schrijver
De advocaten waren enthousiast met de voorgenomen actie:

"Dat initiatief komt op het geschikte moment, want in de loop van juli is een nieuwe
rechtszitting voor de zaak van Bernardo voorzien."
◙ Oproep op Europees vlak voor de actie
In bijlage stuurden we:
* een beschrijving van de zaak
* de brief gericht aan Bernardo
* de brief gericht aan het Openbaar Ministerie met kopie aan de directeur van de
gevangenis in Cobán.
Bedoeling is om een of beide brieven door zoveel mogelijk NGO's,
solidariteitscomités, mensenrechteninstanties,… te laten ondertekenen. (naam van de
organisatie, geen individuele adhesiebetuigingen)
Voorlopige deadline: einde juni.
◙ Europese reacties - 22 juni
Na het stopzetten van de interne gewapende conflicten en de ondertekening van de
vredesakkoorden in de landen van Centraal-Amerika was die regio geen 'issue' meer hier in
Europa. Ook Guatemala viel hetzelfde lot te beurt. Na gedurende jaren de voormalige
Europese Coördinatie van Guatemala Comités homeopathisch te zien verdunnen, hebben
we nu met de 'Zaak Bernardo' omzeggens een kleine tsunami verwekt. Oude - onder het
virtueel stof bedolven - e-mailadressen werden bovengehaald.
En tot onze grote verrassing raakten we een gevoelige snaar:
Bernardo? MadreSelva? 'Hidroeléctricas?'
We zijn daar zelf ook mee bezig! En
wat blijkt? De documenten die we
doorstuurden
werden
verder
doorgezonden, want vele van die
NGO's en comités blijken er voor
bepaalde thema's, zoals concreet voor
de 'Zaak Bernardo', onderlinge
verbindingen op na te houden. De
adhesiebetuigingen deden zelfs de
Europese grenzen kraken en wipten
erover.
Gezien de belangstelling besloten we
nog een eindje door te gaan alvorens
de deadline begin juli in te voeren.
(foto: Manifestatie in Cahabón - Alianza por la
Solidaridad-Actionaid)

◙ De brief gericht aan Bernardo - 2 juli
De actie is in volle gang. Adhesiebetuigingen lopen volop binnen.
Hieronder de brief gericht tot Bernardo ter aanmoediging en ondersteuning:
Beste Bernardo
Wij, ondergetekenden, nemen contact met u op om u ervan op de hoogte te brengen dat wij
van dichtbij de gebeurtenissen opvolgen in
verband met de vervolging en de veroordeling tot
opsluiting tegen uw persoon en de verdrukking
die de lokale bevolking ondergaat naar
aanleiding
van
de
aanwezigheid
van
multinationale ondernemingen in de streek.
We zijn ons bewust van uw inzet om de
omstandigheden te verbeteren waarin de q’eqchí
gemeenschappen leven en om te vermijden dat de
situatie integendeel zou verslechteren en zich zou
keren tegen de inwoners, het milieu en het
grondgebied.
(foto: Ombudsman Mensenrechten inspecteert de
lamentabele situatie in de gevangens in Cobán)

We zijn op de hoogte gebracht dat de staat Guatemala herhaaldelijk door nationale
organisaties en internationale organismen vermaand werd omwille van de manier waarop hij
straffeloos de verdedigers en verdedigsters van de mensenrechten behandelt.
In de voorbije maanden zijn we er vanuit solidaire netwerken in geslaagd om de
aandacht van het Europese parlement te focussen op deze onrechtvaardige situaties in
Guatemala.
Soms hebben de leden van het
Europese Parlement ons positief
beantwoord door het bekrachtigen van
resoluties, waarbij ze de aandacht van
de regering van Guatemala getrokken
hebben op de betreffende problematiek.
(foto:
Isabel
Matzir
Miculax,
echtgenote van Bernardo, ziet met een bang
hart en verwachtend uit naar de rechtszitting
van juli)

We zijn ons tevens bewust van het gebrek aan coherentie van de Europese Unie, die
zich enerzijds bekommert om het respect voor de mensenrechten, maar anderzijds de
Europese bedrijven beschermt, ook in duidelijke gevallen van nefaste praktijken op het
terrein.
Dit zal ons nochtans niet beletten om verder te gaan. We weten immers van de
lamentabele situatie waarin men u en vele andere opgesloten verdedigers vasthoudt, vooral in
deze tijd waarin het virus covid-19 wereldwijd de mensheid bedreigt. En vooral dan de
personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en daardoor groter gevaar lopen.

We zullen van dichtbij de ontwikkeling van de gebeurtenissen opvolgen en hopen dat
dra de dag komt dat de regering van Guatemala uw verdiensten erkent en die van al diegenen
die het beste van zichzelf geven om van Guatemala een land te maken waar een gunstige plek
is voor al zijn bewoners.
We hopen dat we met deze solidaire woorden u nog wat meer moed en overtuiging
hebben kunnen bijbrengen om onverzettelijk uw principes van rechtvaardigheid en recht te
bewaren. Met solidaire groeten
◙ De brief aan het Openbaar Ministerie van Guatemala - 2 juli
Case: Aanhouding van BERNARDO CAAL XOL
"Ondergetekenden, Europese organisaties voor solidariteit met de verdedigers van de
mensenrechten, willen onze diepgaande bezorgdheid uitdrukken voor de situatie van Bernardo
Caal Xol, opgesloten in Cobán. Deze gemeenschapsleider ontving in de maand oktober van
2019 in België een premie voor zijn inzet voor de verdediging van de lokale gemeenschappen,
het milieu en het grondgebied in de regio van Santa María Cahabón, Alta Verapaz.
Deze Quetzal Prijs werd hem toegewezen
door de organisatie Guatebelga, die de Belgische
families verenigt die hun zonen, religieuzen van
de missiecongregatie CICM, verloren onder de
staatsrepressie in Guatemala begin de jaren '80.
Daar Bernardo Caal Xol niet in staat was om te
reizen vanwege zijn gevangenschap kwam zijn
zus die prijs ophalen.
Vanuit verschillende Europese organisaties hebben we het verloop van de situatie van
Bernardo Caal Xol op de voet gevolgd. Vandaar
dat we op de hoogte waren van het
aanhoudingsbevel dat uitgevaardigd werd door
een regionale rechter van Alta Verapaz op 8 december 2017. Toen al werd een aanvraag voor
een spontane rechtszitting ingediend. Deze werd vastgesteld op 15 februari 2018. Maar dit
hief het effect van het aanhoudingsbevel niet op.
Op 30 januari 2018 werd hij aangehouden in het Gerechtshof van Cobán, nadat een
rechtszitting werd gehouden in verband met het proces tegen hem, waardoor hij onderworpen
werd aan een aanhoudingsbevel voor het delict 'speciaal geval van oplichterij.' In dat
strafrechtelijk proces werden hem delicten van verzwarende diefstal en illegale detentie
toegeschreven. Maar hij zou kunnen rekenen op een vervangende maatregel.
Na de rechtszitting waren agenten van de Speciale Directie voor Crimineel Onderzoek
(DEIC) te zien. Zij droegen geen uniformen en waren niet als zodanig herkenbaar. Toen ze
Bernardo Caal Xol uit het gerechtsgebouw zagen weggaan, hielden ze hem staande en
verzochten hem zich te identificeren. Hij toonde zijn persoonlijke documenten. Vervolgens
verzochten ze hem hen te volgen. Zonder het motief kenbaar te maken waarvoor hij was
aangehouden. Ze argumenteerden dat ze naar het kantoor van de Speciale Directie voor
Crimineel Onderzoek (DEIC) moesten om zijn gegevens te verifiëren. Pas op dat ogenblik
trokken ze hun jassen aan en zetten hun politiemutsen op die hen als agenten van DEIC
identificeerden.

Vanaf die datum, 30 januari 2018, zit Bernardo Caal Xol in de gevangenis. En het
wettelijk proces ondervond sindsdien veel moeilijkheden om uitgevoerd te worden. De
rechtszitting werd al eens opgeschort vanwege het niet verschijnen van de rechters die zich
voor verschillende redenen excuseerden.
Op 1 juni 2019 schortte de Zesde Rechtszaal voor Beroep van Alta Verapaz voor de
tweede keer de rechtszitting op om beroep te kunnen aantekenen.
We weten dat dit concreet geval geenszins het enige is in zijn genre in Guatemala. We
hebben de indruk dat de rechters uit het binnenland van de republiek geen blijk geven van de
nodige verantwoordelijkheid en objectiviteit noch van ernstig onderzoek en bezorgdheid voor
gerechtigheid. Het lijkt erop dat ze soms meer neigen naar de belangen van de bedrijven die
de waardigheid van de inheemse volkeren, hun grondgebied en het milieu schade toebrengen,
waarbij ze zich laten leiden door onverantwoorde beschuldigingen. De feiten geven ons de
indruk dat ook in deze gerechtelijke zaak van Bernardo Caal Xol de grote bedrijven in de
regio bevoordeeld worden ten nadele van de verdedigers van de mensenrechten. Ons lijkt het
dat deze uitspraak de onpartijdigheid van het juridisch systeem in gevaar brengt, daar waar het
gevallen betreft die tegen de verdedigers van de mensenrechten in gaan, door afwezigheid van
een behoorlijk proces en het ontbreken van de evidentie van de gegevens waarvan de
verdedigers beschuldigd worden.
Speciaal in deze periode van
de pandemie Covid-19 zijn zowel
Bernardo Caal Xol als andere
gevangenen, die opkwamen voor
hun rechten als inheemse volkeren
en voor de mensenrechten, meer
dan ooit blootgesteld aan de
gevaren die hun gezondheid en hun
leven bedreigen.
We zijn op de hoogte
gebracht van het feit dat in juli een
nieuwe rechtszitting voorzien is. Daarom verzoeken we u respectvol ervoor te zorgen dat deze
keer de rechters die de zaak behandelen objectief te werk gaan op het ogenblik van hun
argumentatie en dat aan Bernardo een vervangende maatregel, anders dan de voorhechtenis,
toegestaan wordt. Te meer voor ogen houdend dat de situatie in gevangenschap het risico
vergroot om besmet te worden met het virus dat een pandemie wereldwijd veroorzaakt heeft.
U dankend voor de aandacht aan deze brief verleend, onderschrijven we hoogachtend"
◙ Eerste contacten met Amnesty International Vlaanderen
Op 1 juli e-mailzending naar Valerie De Marie:
Beste leden van Amnesty International,
Mij even voorstellen: ik ben Guido De Schrijver en ben reeds jaren bezig met solidariteit
rond Guatemala.
Op dit ogenblik zijn we in de weer met een Europese briefschrijfactie.
Het gaat over Bernardo Caal Xol, een Mayaleider uit Guatemala.
Hij werd in 2018 veroordeeld tot 7 jaar en 4 maanden gevangenisstraf in de noordelijke stad
Cobán.

Reeds tweemaal werd een zitting in beroep uitgesteld, volgens de verdedigende
advocaten bewust en onder druk van de desbetreffende multinationals.
Hij leidde namelijk het volksverzet tegen bedrijven
(multinationals die stuwdammen bouwen en het water
omleiden waardoor dorpen onder watertekort lijden.)
Een belangrijke Europese NGO is wel bereid om ook zijn
adhesiebetuiging toe te kennen, maar heeft toch nog twijfels.
Ze zouden wel met een gerust gemoed mee ondertekenen
indien zij bijvoorbeeld zeker waren dat Amnesty
International achter de zaak staat.
Vaag vernamen we dat Amnesty International voor de
Latijns-Amerikaanse
regio
in
Mexico
zit.
En dat ze bovendien achter de zaak van Bernardo staan.
Kunnen
jullie
dat
voor
ons
verifiëren?
Zodat we, indien het antwoord positief is, die fameuze NGO
toch nog over de streep kunnen halen.
Het is nogal dringend. Want over enkele dagen komt de zaak van Bernardo opnieuw
voor in beroep. En we zouden daarom zo vlug mogelijk de brief naar het Openbaar Ministerie
van Guatemala sturen. Met dank voor de aandacht en de goede diensten
◙ Antwoord van A.I Vlaanderen:
Antwoord van Valerie De Marie:
"Dag Guido, Je vraag komt net op tijd.
Ik kreeg maandag volgend bericht binnen van ons regionaal kantoor (dat zich inderdaad in
Mexico bevindt):
Bernardo Caal Xol, 48, is a teacher, trade unionist and defender of the indigenous Mayan
Q’eqchi’ people. He has been unfairly deprived of his liberty, imprisoned for almost 2 years
and a half for defending the rights of Mayan Q'eqchi' communities affected by the
construction of a hydroelectric project on the sacred Cahabón River in the department of
Alta Verapaz, Guatemala. He is now waiting for the resolution on an appeal presented on
his case.
Amnesty International has documented Bernardo’s Case and found that the evidence on
his case makes it clear he should not be in prison.
In mid-July we will be declaring Bernardo a POC and starting a campaign targeting the
Attorney General’s Office asking for them to investigate the people responsible for
accusing and taking forward Bernardo’s case.
Wat mij betreft, kan je deze info delen met de NGO in kwestie, maar mag ik jou en
hen vragen om dit nog tot midden juli voor jullie te houden tot het nieuws via onze eigen
kanalen buiten gebracht is?

Van zodra er uitgebreider nieuws is van ons regionaal kantoor wat betreft
solidariteitsacties zit ik uiteraard graag met jou samen om te kijken wat tot de mogelijkheden
behoort. Dank. Vriendelijke groet"
◙ Heinrich Böll Stiftung steunt Bernardo Caal Xol - 10 juli
Giulia Fellin, coördinatrice van Runder Tisch Zentralamerika in Duitsland, die
meerdere adhesiebetuigingen wist aan te brengen voor de brief aan het Openbaar Ministerie
en aan Bernardo, meldde ons een door hen ontvangen bericht:
"De publicatie van het Kantoor in San Salvador van onze Heinrich Böll Stiftung betekent een
ondersteuning van onze internationale campagne in solidariteit met Bernardo Caal Xol uit
Guatemala en tevens een ondersteuning van onze partnerorganisatie Colectivo MadreSelva."
◙ Verzending van de brieven - 12 juli
De brieven gericht tot Bernardo en het Openbaar Ministerie (met kopie naar de
directeur van de gevangenis in Cobán) werden opgestuurd naar de advocaten van de
verdediging. Zij zorgen voor de overhandiging van de brief aan het Openbaar Ministerie en
aan de directeur van de gevangenis in Cobán.
Ondertussen meldden ze het volgende:
'In de loop van de maand juli zullen drie rechtszittingen plaats vinden:
1. Op 21 juli om 11.30 uur een zitting voor de herziening van de dwangmaatregel. Deze
zitting werd aangevraagd door de verdediging en wat we vragen is dat de
dwangmaatregel, de voorhechtenis dus, zou vervangen worden door een alternatieve
maatregel. De argumenten die we aanbrengen berusten vooral op de mondiale context
van de pandemie onder de internationale normen voor de mensenrechten.
2. Een rechtszitting voor wraking tegen de rechter van de Criminele Instantie is voorzien
op 28 juli vanaf 10 uur. Deze zitting is aangevraagd door Bernardo Caal Xol die de
partijdigheid van de rechter van eerste instantie in het proces meende vast te stellen.
De wraking heeft dus te maken met het feit dat Bernardo twijfelt aan de
onpartijdigheid van de rechter. Daarom wil Bernardo niet dat deze rechter de zaak
verder in handen heeft. Zij die
hierover zullen beslissen zijn
de magistraten van de Kamer
van Beroep van Cobán.
3. Tenslotte
een
speciale
rechtszitting op dezelfde dag
om 11.30 uur. Deze handelt
over het vonnis tegen Bernardo
voor delicten van verzwarende
diefstal en illegale detentie,
waarvoor een straf van 7 jaar
en 4 maanden gevangenis.
(foto: TeleSur)

◙ Lijst van de adhesiebetuigingen van de brieven
De campagne van het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités kreeg
uitgebreide opvolging. Hieronder volgt de lijst van de adhesiebetuigingen van de brief
gericht aan het Openbaar Ministerie van Guatemala, aan de directeur van de
gevangenis in Cobán en aan Bernardo.
Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa):
* Comité Oscar Romero de Barcelona
* Comité Oscar Romero de Cádiz
* Comité Oscar Romero de Cantabria
* Comité Oscar Romero de Gijón (Asturias)
* Comité Oscar Romero de Linares (Jaén)
* Comité Oscar Romero de Madrid
* Comité Oscar Romero de Murcia
* Comité Oscar Romero de Soria
* Comité Oscar Romero de Tarragona
* Comité Oscar Romero de Terrasa (Barcelona)
* Comité Oscar Romero de Torrejón de Ardoz (Madrid)
* Comité Oscar Romero de Valladolid
* Comité Oscar Romero de Vigo (Pontevedra)
* Comité Oscar Romero de Zaragoza
* Maison Monseigneur Oscar Romero - Béziers, Francia
* Associazione Oscar Romero - Milán, Italia
* Grupo 'Solidair met Guatemala' - Bélgica
Alemania
* MISEREOR
* Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, grupo de Koblenz
* Iniciativa Cristiana Romero (ICR)
* Grupo Guatemala de Nuremberg
* Colectivo Voces de Guatemala Berlin
* Zapapres e.V. - Hamburg
Austria
* Guatemala Solidarität Österreich (Solidaridad con Guatemala de Austria)
* Informationsgruppe Lateinamerika (IGLA) - Viena
* Frauen Solidarität (Solidaridad entre Mujeres)
* Südwind Austria (Asociación para Política de Desarrollo y Justicia Global)
* Welthaus Wien (Casa del Mundo Viena)
* Jugend Eine Welt (Juventud Un Mundo) - Viena
* Agencia de Cooperación de Movimiento de Niñas y Niños Católicos
* Movimiento de Mujeres Católicas
* MIRIAM - Proyecto para la promoción intelectual de la mujer
Bélgica
* WSM
* CNCD-11.11.11
* 11.11.11 - Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur
* Broederlijk Delen (Agencia Católica para la Cooperación internacional para el desarrollo y
la solidaridad - región neerlandófona

* Entraide et Fraternité (Agencia Católica para la Cooperación internacional para el
desarrollo y la solidaridad - región francófona
* VREDE vzw
* Guatebelga vzw
* Leden uit de West-Vlaamse Basisgroepen (Miembros de Grupos de Base (Flandes
Occidental)
* Plataforma Stop The Killings (Red de sindicatos y ONG)
* Studio Globo - Gent
* Viva Salud ONG (Luchar juntos por la Salud)
* INTAL Globalize Solidarity
* CETRI - Centre tricontinental
* Frères des Hommes de Bélgica
* Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales (CATAPA)
* Links Ecologisch Forum
* Municipalidad de Herent
* Fundación Priester Daens vzw - ciudad de Aalst
España:
* Acción Verapaz - Madrid
* Fernando Bermúdez López, Asociación Amigos de Guatemala, Murcia
* Carmen García Soage, Comunidades cristianas de base de Molina de Segura, Murcia
* Joaquín Lara, Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Murcia
* Joaquín Sánchez, Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Murcia
* Hermandad de Obreros de Acción Católica (HOAC) de Murcia
* Comunidades Cristianas Populares de Murcia
* Colectivo Sur Cacarica - Valencia
* Intersindical Valenciana
* Periferies del Món- Valencia
* Coordinadora del Estado Español de Solidaridad con Guatemala
* Centro de Documentación y Solidaridad con America Latina y Africa (Cedsala) -Valencia
* Asociación por la Salud y la Cultura "Jose Luis Sampedro " Valencia
* Comité de Solidaridad Internacionalista - Zaragoza
Suiza
* Fastenopfer
* Guatemalanetz - Bern
* Guatemala-Netz Zürich, Suiza ( Red de Solidaridad con Guatemala) - Zurich
* Verein zur Unterstützung des Stiftungsprojektes 'Fray Domingo de Vico' de Cahabon, AV Uzwil
Otros países
* Diffusion de l’Information sur l’Amérique Latine (DIAL) - Lyon, Francia
* Fundación Nuenen - Guatemala - Países Bajos
* Grupo de Solidaridad con los Pueblos Indígenas en Todo el Mundo - Forúm Indigena
Lisboa - Portugal
* Diakonia - Suecia
Apoyo internacional
* Projet Accompagnement Québec-Guatemala, Canada
* Todos por Guatemala - Canada.
* Montreal elders for Environmental Justice – Canada.
* Anne Marie Deruyttere Indigenous Peoples Foundation - USA

◙ Bericht van de advocaat - Brief ingediend bij het Openbaar Ministerie - 12 de julio
Ik wil u zeggen dat de brief aan de procureur-generaal van het Openbaar Ministerie van
Guatemala is afgeleverd, ik stuur u een foto met de postzegel die deze instelling heeft
ontvangen, ik hoop dat ik aan de eisen heb voldaan.
Waarschijnlijk zal ik de andere week naar Coban reizen waar Bernardo wordt vastgehouden
en de brief aan hem en aan de directeur van het Preventief Centrum afleveren.
Elke andere steun, ik zal er zijn.
Groeten Edgar de Leon
◙ Emotioneel antwoord van Bernardo
Ik dank al de organisaties in de hele wereld
voor de solidariteit met de Q'eqchi' bevolking
die lijdt onder de plundering in Guatemala
C.A.
Deze week ontving ik via opdracht een mooie
brief van verschillende organisaties voor de
mensenrechten.
Lezend tussen deze vier
muren voelde ik heel wat emotie en sterkte.
Aan mijn contacten vraag ik de brief door te
sturen naar alle Q'eqchi's gemeenschappen en
de overige inheemse volkeren.
Broeders en zusters, de strijd voor de
verdediging van de Rivier Cahabón en Ox-eek'
gaat door. Broeders en zusters, 'De bevrijding
van onze volkeren moet er komen."
Bernardo Caal Xol
899 dagen foltering door gevangenschap.

◙ Op 17 juli verklaarde Amnesty International Bernardo Caal Xol tot "prisionero de
conciencia," (gewetensgevangene).
'Na het strafrechtelijk dossier geopend tegen Bernardo Caal herzien te hebben is het
duidelijk dat er geen evidentie bestaat over de delicten waarvan hij beschuldigd wordt,'
Erika Guevara Rosas, directeur voor de Amerika's van Amnistía Internacional.
◙ Bericht van de advocaat van de verdediging
Op 19 juli meldde de advocaat van de verdediging van Bernardo ons dat de voorziene
audiëntie van 21 juli werd uitgesteld tot 28 juli (waarop reeds twee andere audiënties voorzien
waren.) Geen goed nieuws dus. Tenzij 28 juli een doorbraak betekent. We kijken ernaar uit.

◙ EU-LAT Network gaat voor Bernardo
Op 23 juli hadden we een webinar met de Werkgroep Mensenrechtenverdedigers.
Met een paar lidorganisaties van EU-LAT Network zijn we erin geslaagd in de lijst van
opdrachten van de werkgroep de situatie in Cahabón (de rol van de multinationals en de
weerstand van de bevolking) op te nemen als een caso emblemático, (= een typische,
symbolische zaak die staat voor vele andere).
Daar is de recente actie van het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités
(SICSAL Europa) voor Bernardo niet vreemd aan.
◙ Advocaat overhandigt brief aan de directeur
van de gevangenis in Coban
Ons voornemen om een kopie van de brief, gericht
aan het Openbaar Ministerie, te laten bezorgen aan de
directeur van de gevangenis in Cobán, hield verband met
de precaire situatie waarin Bernardo en enkele andere
mensenrechtenactivisten zich bevinden als gevolg van de
covid-19-pandemie.
Hiermee wilden we de aandacht van de directeur
van de gevangenis vragen om alles in het werk te stellen
om deze mensen te beschermen.
Ik stuur u de afbeelding van het eerste blad van de brief
van Bernardo Caal Xol met het stempel van ontvangst,
overhandigd aan de directeur van de gevangenis van Cobán
en uiteraard de brief voor Bernardo.
Groeten Edgar de Leon
◙ In afwachting van de hoorzittingen
21 juli:
Ik bericht je dat de hoorzitting van morgen is
verdaagd.
Edgar de Leon
22 juli:
Hallo, Edgar,
Wat jammer!
Beschikt je over de redenen/ voorvallen/
omstandigheden die dit nieuwe uitstel zullen
verduidelijken?
En wat zijn misschien de onmiddellijke vooruitzichten?
Solidariteitsgroeten
(foto:interview onderweg naar een voormalige rechtszitting )

◙ Slachtoffer van een cynisch spel
Bernardo Caal Xol is duidelijk een speelbal van de gecombineerde macht van
multinationals en de lokale rechtspleging van Cobán.

Op 28 juli waren enkele herhaaldelijk uitgestelde rechtszittingen voorzien.
Maar op 30 juli stuurde de advocaat van de verdediging ons de volgende boodschap:
"Spijtig genoeg werden de rechtszittingen opgeschort, voor de vijfde keer reeds.
De argumenten luidden dat de leeftijd van de magistraten in relatie met Covid-19 de
beslissende factor was. Opnieuw werd alles uitgesteld. Nu voor 24 augustus.
We zijn aan het beraadslagen om een serie wettelijke acties en beleidslijnen in de richting van
de media op touw te zetten."
De groeten
Edgar de León
◙ Publicatie van de campagne in Guatemala

Verzending naar de advocaat van een persnota met de
beschrijving van de campagne van het Europees Netwerk van
Oscar Romero Comités.
Dezelfde dag nog publiceerde Prensa Comunitaria de tekst van
de brief.
En op 31 juli stuurde de advocaat een YouTube van Bernardo die
vanuit de gevangenis vervoerd werd naar de installaties van de
rechtbank in Cobán. Daar aangekomen constateerde hij dat de
rechtszittingen opnieuw opgeschort werden
◙ Vraag van A.I. naar foto' van Bernardo - 3 augustus:
Hallo, Valerie, Op jouw verzoek
stuurde ik je enkele foto's langs
WeTransfer. Ik kreeg enkele foto's van
BPI - de Internationale Vredesbrigades
- die actief zijn ook in Guatemala. Ik
veronderstel dat ze in die zin vrij zijn
van copyright. En wij ze dus kunnen
gebruiken. De zaken staan er voor
Bernardo niet goed voor. Nog maar
eens werden de rechtszittingen voorzien
voor de maand juli uitgesteld tot
praktisch eind augustus. We blijven de
zaak van dichtbij opvolgen, sowieso. En
we blijven tevens in contact met
Amnesty International, wanneer jullie
een actie lanceren. Groetjes
◙ A.I. Vlaanderen start de actie - 11 augustus
Hey Guido,
Met wat vertraging, maar vandaag lanceerden we de petitie voor Bernardo Caal Xol:
https://www.amnesty-international.be/guatemala-klimaatactivist.
Helpen jullie hem mee verspreiden? Groetjes,
Valerie De Marie Campaigner

◙ Actie van Amnesty International voor Bernardo Caal Xol - 13 augustus
A.I. lanceerde op 11 augustus een campagne om Bernardo Caal Xol vrij te krijgen:
"LAND- EN MENSENRECHTENVERDEDIGER 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
DEPARTEMENT ALTA VERAPAZ 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 gewetensgevangene 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 de zaak van Bernardo
behandelden en hem zonder enig bewijs de cel in staken. Verander het verhaal van Bernardo,
verander de toekomst.
Zie op: https://www.amnesty-international.be/guatemala-klimaatactivist
◙ Slecht nieuws van de advocaat!!!
Op 7 september was een hoorzitting in beroep gepland. Die is effectief doorgegaan.
Maar op 8 september meldde de advocaat van de verdediging ons het volgende:

"De uitspraak verzwaarde nog de straf. In plaats van de uitspraak van eerste instantie te
behouden, hebben ze haar nog strenger gemaakt. Die legde hem een straf op van 6 jaar, voor
de misdaad van 'bezwarende wederrechtelijke toe-eigening.' En 1 jaar en 4 maanden
gevangenis voor de misdaad van 'illegale detentie.' Maar deze laatste met mogelijkheid tot
omzetting van straf (conmutable).
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."
◙ Antwoord → Besluit:
Blijft nog over om uit te kijken of er nog enige mogelijkheid zit om Bernardo te
helpen/steunen
Indien er opinies, suggesties, voorstellen dienaangaande zijn, welgekomen
Met vriendelijke groeten
◙ Brede verspreiding
We verspreidden het resultaat van de actie breed uit langs het tweemaandelijks
infobulletin en de INFO BRIEF van de steungroep 'Solidair met Guatemala' en de basis van
Jebron Aalst.
Ondertussen zorgden we voor feedback over het verdere verloop aan de vele
organisaties en comités die de brieven aan het Openbaar Ministerie en aan Bernardo mee
onderschreven en we stuurden een bescheiden financiële steun aan de familie Caal Xol in
Guatemala.
◙ Bernardo en CONVIDA-20
Het internationaal netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL International)
sprak met andere instanties af om een brede samenstelling te vormen rond de solidariteit met
Latijns-Amerika. En dit met de bedoeling het 'postpandemie' tijdperk voor onszelf en de
wereld van de solidariteit met Latijns-Amerika voor te bereiden.
Na een inleidende 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 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, verder uit Haïti, Honduras en Guatemala.
We zorgden voor het getuigenis van Bernardo met de handboeien om.
◙ Brief aan Jorge Santos, coördinator van de Unie voor de Bescherming van de
mensenrechtenverdedigers (UDEFEGUA) - 14 september
Beste Jorge en Claudia,
Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar voor het laatst persoonlijk hebben
ontmoet in de kantoren van EU-LAT-Network in Brussel.
Nu schrijf ik u om u een beetje te informeren over ons werk namens Bernardo Caal
Xol. Sinds Bernardo in oktober 2019 de Quetzal-prijs ontving van de Belgische organisatie
Guatebelga (= de drie families die hun kinderen verloren tijdens het interne gewapende
conflict door de staatsrepressie) heeft de Belgische groep Solidair met Guatemala als een van
haar prioriteiten gesteld om de evolutie van de situatie van Bernardo op de voet te volgen.
Op een bepaald moment hebben
we, met instemming van het Europees
netwerk van Oscar Romero Comités
(SICSAL-Europa), waarvan "Solidario
con Guatemala" lid is, een actie op touw
gezet onder grote NGO's, groepen en
solidariteitsorganisaties in Europa.
In juni stelden we een brief op, gericht
aan het Openbaar Ministerie, met een
kopie aan de directeur van de gevangenis
in Cobán en een brief aan Bernardo zelf.
Ik stuur je de brieven als bijlage.
Enkele NGO's hebben ondertekend op voorwaarde dat de brief aan het Openbaar
Ministerie niet op grote schaal zou worden gepubliceerd.
Vervolgens hebben we ons tot Amnesty International gewend hier in België.
We slaagden erin de Vlaamse afdeling te activeren om midden augustus een actie te lanceren.
Vervolgens hebben we de Franstalige afdeling in Brussel benaderd en zij hebben begin
september een campagne gelanceerd.
We kregen te horen dat andere secties in de wereld van Amnesty International medio
september zullen volgen.
In de tussentijd stonden we voortdurend in contact met Edgar de León, de advocaat
van de verdediging om informatie te krijgen over het vervolg van de hoorzittingen, die,
mogelijk met kwaadaardige bedoelingen, almaar uitgesteld werden.
Uiteindelijk kwam er een laatste zitting in hoger beroep (7 september) maar die bleek
erger te zijn dan de vorige.
Want er was een deel van de straf dat kon worden omgezet en dat deel is nu ook
onomkeerbaar geworden. Dus de man zou praktisch worden veroordeeld tot 7 jaar en 4
maanden in totaal.
En nu onze vraag : (Misschien is het moeilijk om een antwoord te geven op zo'n
moeilijke situatie)

Wat kunnen we nog meer doen vanuit België en Europa om druk of invloed uit te
oefenen of om andere positieve resultaten te boeken ten gunste van Bernardo?
Misschien kunt u ons ook referenties van andere instanties geven om ons te
informeren.
◙ Bericht van EU-LAT Network/PBI-Guatemala
"Onze mensen in Guatemala hebben contact met Madre Selva en het
Advocatenkantoor voor de Mensenrechten (Bufete Jurídico de Derechos Humanos) maar er is
op dit moment geen nieuws. Ik heb begrepen dat de termijn voor beroepsprocedures 15 dagen
is en dat deze binnenkort aflopen. Anderzijds hebben we normaal gesproken binnenkort een
parallel evenement in Genève waar de zaak van Bernardo te berde komt en zijn zus aan het
panel zal deelnemen..."
◙ Op 5 oktober berichtte María Josefina Caal Xol:
'Op het ogenblik hebben we vreedzame manifestaties georganiseerd en het vonnis, dat
door het rechtssysteem van Alta Verapaz werd bevestigd, verworpen.'
◙ Op 6 oktober antwoordt Jorge Santos (UDEFEGUA):
Het lijkt mij dat brieven waarin de Guatemalteekse autoriteiten om informatie over de
zaak wordt gevraagd een goede manier zijn om de impact te verhogen.
Maar ook het communiceren en het
informeren over het proces en alle
bestaande gebreken met uw respectieve
regeringen en het Europees Parlement is
een andere goede manier, met name indien
er tevens mededelingen worden gedaan aan
de regering van Guatemala, in het bijzonder
aan de rechterlijke macht en het Openbaar
Ministerie.
Voorlopig kan ik u zeggen dat
UDEFEGUA bij verschillende gelegenheden de echtgenote van Bernardo en haar
dochters heeft gesteund, evenals Bernardo
zelf.
Tijdens een recente ondersteuning
brachten we een beschermingspakket naar
Bernardo, gezien de overbevolking in de
gevangenis en de mogelijkheden van
besmetting.
◙ Bericht van Collectief MadreSelva - 14 oktober
De zaak van Bernardo zit in de fase van Cassatie en is in behandeling bij het
Strafrechtelijk Tribunaal van het Hoog Gerechtshof.
We zouden graag de brief gericht tot de Fiscaal Generaal opnieuw verspreiden.
Vriendelijke groeten
Mario Minera

◙ Antwoord van de advocaat op de vraag 'hoe verder?' - 19 oktober
Wat we vandaag nodig hebben is een
amicus curiae die zich richt tot de
Strafrechtelijke Kamer; de organisaties
die jullie samenbrengen, het zou goed
zijn als jullie zouden doen wat ik
belangrijk vind om te doen voor nu. Ik
wacht op het antwoord. Groeten
Edgar de Leon
◙ Antwoord van UDEFEGUA op onze raadpleging - 22 oktober
Als ik het antwoord van Edgar zie, denk ik dat de weg die hij voorstelt juist is, dat wil zeggen
dat het heel positief zou zijn om een Amicus Curiae op te stellen en daarvoor is een advocaat
of zijn academici nodig die een document voor het Hof kunnen opstellen over internationale
normen in zaken van bijvoorbeeld mensenrechtenverdediging, en die zij het formaat van een
juridisch 'memorial' geven.
Ik denk dat dit een heel goed idee is om de actie die de verdediging van Bernardo op het oog
heeft te ondersteunen. Groeten Jorge
◙ Antwoord van Mario Minera -Madre Selva - 23/10
Ik informeer je over het volgende:
Sinds medio september heeft collega María Eugenia Solís zich aangesloten bij het team van
het advocatenkantoor voor de mensenrechten als vrijwillige advocaat van het Collectief
MadreSelva, waar gewerkt is aan het beroep voor cassatie, dat is ingediend bij de
Strafrechtelijke Kamer van het Hooggerechtshof. De oproep ten gunste van Bernardo werd
eind september voorgelegd. De bijdrage van het Collectief bestond erin het systematiseren
van de rechtspraak van het Inter-Amerikaanse Hof en de Strafrechtelijke Kamer van het
Hooggerechtshof van Guatemala in zaken van cassatie.
Volgens de advocaten, en rekening houdend met de toename van de criminalisering van
mensenrechtenactivisten, wordt verwacht dat de Strafrechtelijke Kamer de zaak binnen zes
maanden zal oplossen.
Ik wacht om met María Eugenia te praten over de brief van een Amicus Curiae en andere
initiatieven die in dit geval genomen zouden kunnen worden en om met u te coördineren.
We blijven in communicatie.
Abrazos Mario
◙ Stephan Parmentier - Hoogleraar Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie KULeuven - 10/11
Voorstel van mogelijke 'Amicus Curiae:'
* Centrum voor Rechtvaardigheid en Verantwoording - uit San Francisco (waar
Almudena heeft gewerkt)
* ECCHR in Berlijn

◙ Philipa Mund - Fastenopfer Suiza -16/11
"Ik weet niet of een persoon met het profiel
dat u zoekt Monseigneur Valenzuela zou
kunnen zijn... Ik weet dat ze door het
contact dat ik heb gelegd tussen advocaat
Edgar de Leon en Mons. Valenzuela elkaar
ontmoet hebben, zodat Mons. Valenzuela
meer zou weten over de zaak van
Bernardo."
◙ Karin Swagemakers - Broederlijk Delen uit Guatemala - 18/11
Bedankt, Patricia, voor de info over het initiatief om een Amicus Curae uit te werken,
het is ongetwijfeld een proces dat enige expertise vereist om nuttig te zijn.
We zouden zeker moeten coördineren met Madre Selva om de relevantie te zien en
ook de informatie die nodig is, maar het zou belangrijk zijn dat er een organisatie te vinden is
met ervaring van Curiae die deel zou kunnen uitmaken van de uitwerking van een Amicus,
ben ik van mening.
Guido, heb je met Amnesty
gesproken? Ik weet dat ze druk in de
weer zijn door wat er gebeurt in de
regio, maar ze hebben wel mensen
die het kunnen, en het zou ook
interessant zijn als ze er zich toch bij
aansluiten. Zeg mij als je wilt dat ik
contact
opneem
met
de
verantwoordelijke voor Guatemala in het Mexicaanse kantoor.
◙ Annabella Sibrián - Directeur Protection International Mesoamerica - 18/11
Patricia:
Als u akkoord gaat, vraag ik Daniel Cerqueira
van de DPLF. Ze hebben ervaring met het
maken van amicus curiae en Daniel is de expert
op het gebied van de rechten van inheemse
volken en pleitbezorger van de organisatie. We
zijn de laatste tijd in communicatie geweest, dus
het zou voor mij geen probleem zijn om het hem
te vragen. Natuurlijk zou het goed zijn om te
weten wat Bernardo en Madreselva denken.

Als men echter denkt dat de brief door
Monseigneur
Valenzuela
kan
worden
ondertekend, zou het de moeite waard zijn om
Caritas-Spanje te vragen. Ik ken de directeur
van het programma dat werkt met inheemse volkeren in het Pan-Amazonegebied daar en ze

zijn zeer ondersteunend, hoewel ik niet weet wat hun ervaring is met het schrijven van een
Amicus.
◙ Internationale focus op Verapaz - 19/11
We namen deel aan een digitale conferentie over de kromme rechtspraak in
Guatemala, toegespitst op Cobán. Vier sprekers namen het woord. Edgar de León, advocaat
van de verdediging van Bernardo Caal Xol, Victoria Tauli-Corpuz, de Filipijnse Speciale
Rapporteur van de Commissie Inheemse Gemeenschappen van de Verenigde Naties, Sandra
Calel van de Unie van Boerenorganisaties van Verapaz (UVOC) en Sandra Epal-Ratjen van
Franciscans International, die de conferentie organiseerde samen met PBI-Guatemala.
Moderatrice: Kim-Mai Vu.
◙ Samenvatting - Voorlopige voorstellen voor een Amicus Curiae - 23/11
* Centrum voor Rechtvaardigheid en Verantwoording - uit San Francisco
* ECCHR in Berlijn
* Bisschop Valenzuela
* Amnesty International
* Daniel Cerqueira van DPLF (Due Process Foundation)

◙ Jaarlijkse Actie - Defend the Defenders (tevoren: Stop the Killings-STK) - 15 /12
Vorig jaar verliep de jaarlijkse actie van STK - ter
gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten op 10 december onder de slogan Defend the Defenders. Sindsdien gebruiken we
deze benaming niet meer alleen voor de actie op zich, maar voor de
koepel zelf.
De voornaaste activiteiten dit jaar bestonden erin om een
brief op te stellen gericht tot de Belgische ministers van
Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.
Daarna werd de brief gestuurd naar de respectieve
ambassades van de landen die erin vermeld worden.
In opdracht stuurden we de brief in het Spaans door naar de
Guatemalteekse ambassade. Met toevoeging van een inleiding en
een uitgebreider relaas over de Case die ons speciaal aanbelangt: Bernardo Caal Xol.
Lijst ondertekenaars brief aan Belgische ministers

* Intal
* Viva Salud
*Solidagro
*Vrede vzw
*FOS- Socialistische Solidariteit

*SolSoc – Solidarité Socialiste
*ABVV-FGTB
*De Algemene Centrale-ABVV/
La Centrale Générale-FGTB
*ACV Puls

*ACV Brussel – CSC Bruxelles
*ACV Provincie West-Vlaanderen
*Sama Sama
*Solidair met Guatemala
*Honduras Werkgroep
*Dwagulu Dekkente
*GAPP – Gents Actieplatform Palestina
*Masereelfonds
*Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas
*WSM
*UPB (Ugnayang Pilipino sa Belgium)
*Vormingplus Waas-en-Dender
*Progress Lawyers Network
*Quinoa asbl
*Hart boven Hard
*11.11.11
*CNAPD
*Beweging.net Limburg
*Beweging.net Vlaams Brabant & Brussel
*Mouvement Ouvrier Chrétien
*Internationaal Comité vzw
*Broederlijk Delen
*Vredesactie
*Trias
*Oxfam Wereldwinkel Belsele

*Cubanismo.be
*Labo vzw
*Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas
*CATAPA
*Guatebelga vzw
*Afopadi Belgica
*Christenen voor het Socialisme (CvS)
*Studio Globo
*Gents Overleg Noord Zuid
*Foro Internacional de Víctimas Colombie Section Belgique
*Comité pour le respect des Droits Humains
« Daniel Gillard »
*Encuentro
*FIAN Belgium
*Inloopcentrum Den Durpel
*IFSI-ISVI – Internationale syndicale
samenwerking – Coopération syndicale
internationale
*Antwerp 4 Palestine
*Coordination Latino-américaine de Solidarité en
Belgique
*CNE – Centrale nationale des Employés
et des Cadres du secteur privé

◙ Bijeenkomst (webinar) - Amicus Curiae - 18/12
Deelnemers:
* Philippa Mund, Fastenopfer, Suiza, moderator
* Edgar de León, advocaat van de verdediging, Guatemala
* Mario Eduardo Minera, Colectivo Madre Selva, Guatemala
* Annabella Sibrián, Protection International Mesoamérica, Guatemala
* Stephan Parmentier, Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie van de KULeuven,
Guatebelga, Bélgica
* Guido De Schrijver, Europees Netwerk van Oscar Romero Comités, Steungroep 'Solidair
met Guatemala' en Guatebelga, Bélgica
We formuleerden concreet de doelstellingen van een Amicus Curiae. We stelden vast
dat er verschillende focussen zijn van waaruit men de problematiek van onwettelijk
vasthouden van Bernardo kan benaderen. We onderzochten de mogelijkheid om verschillende
Amicus te formuleren vertrekkende vanuit de verschillende focussen. En we benadrukten de
noodzaak om zo spoedig mogelijk te beschikken over een basisdocument waarop dan een
Amicus kan geformuleerd worden.
◙ Antwoord van Amnesty International -Vlaanderen
"Dag Guido, Ik keek het even na en aan Vlaamse zijde
hebben we net geen 1000 handtekeningen gehaald voor de
actie. Aan Franstalige kant (met sowieso veel meer actieve
petitietekenaars) zitten ze al aan meer dan 10.000
handtekeningen. De focus van ons werk ligt nu tot eind
december op de Schrijfmarathon. Daarna proberen we de case van Bernardo met nieuwe
visuals (van ons internationaal secretariaat) weer onder de aandacht te brengen. Valerie De
Marie"

◙ Mededeling van Amnesty International -Vlaanderen - 21 december
Ik hoop dat het goed met je gaat en al diegenen die je nauw aan het hart liggen. Bedankt
voor de punctuele updates. Ik doe mijn best om ook jou zo goed mogelijk op de hoogte te
houden van wat er internationaal gaande is rond de zaak van Bernardo bij Amnesty, maar dat
is niet altijd even makkelijk.
Voor januari kan ik alvast het volgende zeggen:
Op 13 januari is het de verjaardag van Bernardo. Ons internationaal secretariaat lanceerde
daarvoor volgende oproep:
"13 January is Bernardo’s Birthday. Ask colleagues and activists to send Birthday wishes for
Bernardo through a picture or video we can share with his family via Whats app."
Daarnaast zal Amnesty-Spanje eind januari een tussentijdse overhandiging
organiseren van de ingezamelde handtekeningen bij de Guatemalteekse ambassade. Zij roepen
op om handtekeningen door te sturen zodat die gebundeld afgegeven kunnen worden. Als
iedereen dat doet, kan ik je laten weten aan hoeveel we wereldwijd zitten.
Warme groet en fijne feesten! Valerie De Marie - campaigner
◙ Boodschap aan Bernardo - verjaardag - 21 december
Hallo, Valerie,
Hieronder stuur ik je een tekstje voor solidariteit met Bernardo in het kader van jullie oproep
ter gelegenheid van de verjaardag van Bernardo Caal Xol:
"Beste Bernardo,
Vanaf de dag dat je zus Maria Josefina in oktober 2019 naar België kwam om de Quetzal Prijs
van Guatebelga vzw in ontvangst te nemen, heb ik haar beloofd om je zaak met onze groep
'Solidariteit met Guatemala' op de voet te volgen.
We hebben contact met Amnesty International die uw zaak ook internationaal heeft opgepakt.
Enkele maanden geleden hebben we op Europees niveau adhesiebetuigingen verzameld om een
brief aan het Openbaar Ministerie en aan u te ondertekenen, onze solidariteit te betuigen met u
en de bevolking van de regio Cobán die haar legitieme rechten verdedigt tegen de structuren van
de multinationals.
Op dit moment kijken we uit, samen met de advocaat van de verdediging en andere mensen, hoe
we uw vrijheid kunnen blijven versnellen.
Ook al is het in vervelende omstandigheden, we wensen u toch een gelukkige verjaardag.
Voorlopig hopen we dat u verder zult gaan, dat u de moed erin houdt en dat u de hoop op een
nieuwe horizon niet verliest. Met vriendelijke groeten
Guido De Schrijver - Solidair met Guatemala"
(foto: PBI-Guatemala)

