SOLIDAIR MET GUATEMALA
Langestraat, 6 – B-9300 Aalst - Bélgica
Tel.: 053/62 94 76
E-mail: guidods@skynet.be
Website: http://www.solidairguate.be/
Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - BE53 9795 4510 6053

Aalst, 27 april 2021

Info Brief 194
◙ Isabel, echtgenote van Bernardo Caal Xol, aan het woord
Enkele dagen geleden (20 april) hielden we (virtueel) een bijeenkomst met de
Werkgroep 'Voor de Vrijlating van Bernardo.'
We luistreden naar de dramatische inbreng van Isabel:
'Voorlopig mogen alleen mensenrechtenorganisaties en advocaten naar binnen. Ze
laten de familie niet binnen. Wat de medicijnen betreft, het probleem is hoe ze te verkrijgen
en hoe ze binnen te krijgen. De toestand van Bernardo is niet zo zichtbaar voor mensen die
hem bezoeken, maar hem niet van dichtbij noch de hele tijd hebben gevolgd. Hij lijdt aan een
hartkwaal en vertoont zichtbaar ziekteverschijnselen.
Maar hij kan niet altijd oprecht
uitleg geven aan een bezoeker, omdat er
camera's zijn die hem verhinderen zich
volop uit te drukken. Een paar dagen
geleden
werden
twee
bewakers
aangehouden voor betrokkenheid bij
afpersing. Er geldt nog steeds een
dringend verzoek voor dokters om hem
te komen zien. De zaak is ingewikkeld
door het voortdurende uitstel van de
hoorzittingen. Het is een strategie die
door het systeem wordt toegepast en
toegestaan. We proberen al twee jaar in
beroep te gaan en voor wanneer eigenlijk
? We moeten meer zichtbaarheid aan de
zaak geven. Bernardo gaf les aan de
gevangenen. Hij had zijn straf al
komende augustus moeten beëindigen.'
De advocaat van de verdediging vroeg zich af wat het uiteindelijke en werkelijke
belang zou zijn van het bedrijf (of de bedrijven) die Bernardo in de gevangenis houden. In
werkelijkheid eist Netzone, de onderaanneming van OXEC, enkel een paar werktuigen op, die
gestolen werden, hetgeen niet eens waar is. Waarom zoveel moeite? Er kan niet echt een
economisch belang aan vast hangen, daar zij zich inmiddels financiële uitgaven getroosten
aan advocaten, procedures, enz.
Verdere afspraken werden gemaakt om het Rode Kruis en/of Artsen zonder
Grenzen aan te spreken in de hoop dat zij stappen zetten en de regering - tenminste hen dan

toch - moeilijk kan weigeren om Bernardo te bezoeken. De residerende ambassades in
Guatemala krijgen updates. Zo ook de Speciale Rapporteurs van de VN. Uitkijken wat verder
aan de basis kan bijgedragen worden met Werkgroep 'Defensores' van EU-LAT en Europees
Netwerk van Oscar Romero Comités.
◙ Algemene Vergadering van EU-LAT Network.
Naar gewoonte maakten we er twee dagen van, ofschoon 'maar' drie uren per etmaal.
We startten met 33 personen die 29 lidorganisaties vertegenwoordigden, elk vanuit zijn/haar
'kot.'

Handgeklap voor de aanwinst van 3 nieuwe leden:Taula per Mèxic, een
organisatie in Barcelona die werkt rond vrede en mensenrechten in Mexico; PBIInternationale Vredesbrigades in Nicaragua en Agir Ensemble, een groep van
een twintigtal parlementariërs van de Franse Nationale Assemblee (opgericht op 26
mei 2020).
Uitschieter in het programma was de deelname van Soledad García Muñoz,
Speciale Rapporteur voor Economische, Sociale, Culturele en Milieurechten
van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten. Zij legde ons de
nieuwe normgeving uit inzake 'Debida diligencia,' de verplichting van de staat om
'met de beschikbare middelen ernstig de schendingen te onderzoeken die gepleegd
werden binnen zijn jurisdictie om de verantwoordelijken te identificeren, afdoende
sancties op te leggen en een gepaste schadevergoeding voor het slachtoffer te
verzekeren.'
◙ CUC viert zijn 43jarig bestaan met een manifest
'Manifest van het Comité van Boereneenheid CUC. Vierendertig jaar geleden, op 15 april 1978, in
een
dorpje
van
de
gemeente
Parramos,
Chimaltenango,
moe
van
de
onmenselijke
levensomstandigheden en de uitbuiting op de
plantages, van repressie en vervolging in de inheemse
en boerengemeenschappen, van de 'gewelddadige
inlijving'' in de dorpen waar inheemse jongeren met
geweld werden meegenomen om in het leger te gaan,
van de lage prijzen voor onze producten, en van het
racisme en de discriminatie die men overal onderging;
hielden Inheemse vrouwen en mannen en arme
mestiezen uit El Quiché, de Zuidkust en
Chimaltenango, met hun harten vol moed en hoop, de
Eerste Nationale Vergadering en stichtten het Comité
van
Boereneenheid
CUC...'
→
http://waqibkej.org/2021/04/16/manifiesto-del-comitede-unidad-campesina-cuc-en-su-43-aniversario/
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