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Info Brief 195
◙ Brief aan Ministerie Buitenlandse Zaken en Belgische ambassade in Panama
De ontwikkeling van het proces tegen Bernardo Caal Xol maakt duidelijk dat de
Guatemalteekse magistraten die op de zaak staan onder zware druk van de multinationale
vertegenwoordigers gebukt gaan. Om die druk te verminderen dachten we eraan Europese
ambassades in te schakelen. Van onze kant schreven we een brief naar de Belgische
ambassade in Panama (die jurisdictie heeft in Guatemala) en het Ministerie van Buitenlandse
Zaken in Brusssel.
Op 4 mei vertrok hij:
"… Op 7 mei gaat nog eens een
hoorzitting door. Daarop zal het bedrijf
Netzone zijn argumenten kenbaar
maken waarom het de magistraten
wraakt. Die hoorzitting is publiek.
De
aanwezigheid
van
diplomatieke delegaties kunnen er toe
bijdragen het gewicht van een
buitenlands
bedrijf
op
de
Guatemalteekse magistratuur tijdens
de hoorzitting te matigen. Daarom
vragen we u met aandrang dat de
Belgische ambassade zou aanwezig
zijn tijdens de hoorzitting..."
(foto: gaZeta)

Zoals zo dikwijls was ook nu weinig tijdsmarge voorzien om
adhesiebetuigingen te bekomen. De brief werd onderschreven door:
* Bart Verstraeten (Algemeen secretaris) namens WSM
* Lieve Herijgers namens Broederlijk Delen
* Johan Vervoort (Verbondssecretaris) namens ACV Vlaams Brabant
* Tine Vanderaspoilden (Coördinator Vlaams-Brabant en Brussel) namens Beweging.net
Vlaams Brabant & Brussel
* Paul Raymaekers namens CM Vlaams Brabant & Brussel
* Prof. Stephan Parmentier, Instituut voor Criminologie, Rechtsfaculteit KU Leuven
* Bernard Duterme namens CETRI
* Raf Allaert namens Guatebelga vzw
* Marjolein Devroede namens Studio Globo
* Pol Ameye namens GRIS Bierbeek
* Guido De Schrijver namens Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Tegelijkertijd werden verzoeken gestuurd vanuit Spanje en Zwitserland naar hun respectieve
ambassades.
◙ Antwoord van de Belgische ambassadeur - 6 mei
'Ik bedank u voor uw mail van de 4de mei, over de rechtszaak tegen Bernardo Caal Xol, die
ik met aandacht gelezen heb.
De rechten van de inheemse volkeren en de promotie van de mensenrechten zijn prioriteiten
voor België in haar actie in het buitenland. Die actie krijgt verschillende vormen naargelang
de landen en de omstandigheden.
Dankzij verschillende contacten met de lokale Europese ambassades en de FONGI werd de
ambassade ingelicht over de geleverde inspanningen voor de vrijlating van Bernardo Caal
Xol. De Belgische autoriteiten volgen de ontwikkelingen van de toestand . De observatie van
een rechtszaak waarbij geen van de partijen een band met België heeft door een niet-residente
diplomaat is ongewoon.
Zoals U weet is de ambassade van België gebaseerd in Panama en vooral in de huidige
omstandigheden, is het niet mogelijk om een diplomaat naar Guatemala te sturen ter
observatie van deze zaak.
Hoogachtend,
Michel Dewez
Ambassadeur/Embajador

◙ Uitnodiging hoorzitting in Cobán op 7 mei
Morgen vrijdag 7 mei om 22uur onze
tijd zijn we verwacht op het tribunaal in
Cobán om de hoorzitting - indien ze deze
keer toch plaats grijpt - bij te wonen.
Uiteraard zal de zitting doorgaan in het
Spaans.
Het is belangrijk dat veel mensen in
Cobán aanwezig zijn om op die manier
aan te tonen dat voor de zaak heel veel
belangstelling bestaat.

Neen, geen Iberia reis Brussel-MadridGuatemala. Gewoon onderaan klikken:
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Maya-Ukux-Be-1826854240692102/
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