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◙ De hachelijke situatie stelt Bernardo Caal Xol voor een moeilijke keuze 

 

 Op 3 september lichtte de advocaat van de verdediging ons in over het volgende: 

 'Ik wil u het slechte nieuws over de zaak Bernardo Caal Xol meedelen. Het 

Hooggerechtshof heeft het beroep afgewezen. Nu zijn er op nationaal niveau nog maar 

twee mogelijkheden. Ofwel in beroep gaan bij het Grondwettelijk Hof, ofwel de 

uitvoering van het besluit te vragen, hoewel dit laatste vernederend is. Maar uiteindelijk 

moet de beslissing worden genomen door Bernardo, naargelang de politieke 

conjunctuur in Guatemala, ermee rekening houdend dat de staatsinstellingen bijna 

overgenomen zijn, met uitzondering van het Kantoor van de Ombudsman voor de 

Mensenrechten. Ik ben van mening dat de krachtsverhoudingen steeds gecompliceerder 

worden en in strijd zijn met de mensenrechten en meer nog met de rechten van de 

inheemse volkeren. 

 In het geval Bernardo beslist 

om de zaak naar het internationale 

niveau te tillen, dan  zal moeten 

worden nagegaan hoe dit aan te 

pakken, hoewel het in principe zo lijkt, 

maar dat zullen we later zien. 

 Hartelijke en tegelijk droevige 

groeten, waar Justitie alleen de 

blootvoeters vervolgt en de maffia 

beschermt.' 

(foto: Prensa Comunitaria) 

 

◙ België buitenbeentje 

 We zagen elkaar opnieuw na een vakantiepauze met negen deelnemers van de 

werkgroep 'Defensores' (Verdedigers van de mensenrechten) van EU-LAT Network. Een 

belangrijk stokpaardje van het netwerk is het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en 

Centraal-Amerika. Dat akkoord gaat over drie overeenkomsten: Handel, Politieke 

Samenwerking en Ontwikkelingssamenwerking. Onder het politieke luik vallen onder meer 

de afspraken omtrent mensenrechten. Een dergelijk akkoord kan maar ingang vinden als alle 

lidstaten en deelstaten van de Europese Unie en van de Centraal-Amerikaanse landen hun 
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goedkeuring gegeven hebben. Tegen de eigen regels in is het luik Handel op zijn eentje al tien 

jaar aan de gang. Zegt veel over waar het zwaartepunt ligt.  

 Tijdens de vergadering werd ik 

verrast door de vermelding 'dat de twee 

andere luiken op dit ogenblik goedgekeurd 

zijn door de Centraal-Amerikaanse staten en 

alle lidstaten en deelstaten van de Europese 

Unie, behalve door Wallonië uit België.'  

Alles bijeen niet zo verwonderlijk, daar Wallonië veel kritischer kijkt naar dergelijke 

internationale akkoorden, zoals dit ook het geval was met het CETA-akkoord tussen de 

Europese Unie en Canada. 

 Verder werden afspraken gemaakt om de ambassadeurs in Guatemala te blijven 

aanspreken in verband met de door het Congres goedgekeurde NGO-Wet, die zowel 

Guatemalteekse als in Guatemala werkende internationale  organisaties aan banden legt.  

 ◙ Manifiesta - 11 en 12 september 

 Het feest van de solidariteit op de grasmatten van de 

paardenrenbaan in Oostende. Aan tientallen informatiestanden leggen 

enthousiaste militanten uit waarover en waarom ze bezig zijn met wat 

hen wakker houdt. Te weinig of te veel (tot aan de lippen) water; we 

zijn allemaal één; op 67 jaar is elk beroep te zwaar; landencomités,  

(Venezuela, Cuba, Filipijnen, Palestina,…). Vierde wereld,...  

 Diepgaande gesprekken. 'Haal de vaccins uit de handen van de 

Big Farma.' Arbeidersproblematiek (vakbonden); pakkende verhalen 

van de Waalse slachtoffers van de overstromingen. 

 Lange 

rijen tafels, 

bedekt met 

boeken die de 

situatie - vroeger en nu - van de hele 

wereld beschrijven en hoe hem 

leefbaarder maken.  

 Internationale keukengeuren en 

smaken. Picknicken op het gras, 

Galmende muziek. Dat alles overgoten 

met een solaire saus. 
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