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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
Aalst, 29 november 2021
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◙ De strijd voor de bevrijding van Bernardo gaat door
Traditiegetrouw organiseert Amnesty International tegen het einde van het jaar een
stevige schrijfactie. Onder het blok van de tien vooruitgeschoven "cases" figureert ook de
zaak van Bernardo Caal Xol.
Ik nam contact op met het kantoor
van A.I. met de vraag om de "case" van
Bernardo uit de collectieve bundel van de
10 “cases” te lichten en het op die manier
de vrienden van Guatemala en anderen
gemakkelijker te maken om in te gaan op
de actie. En bovendien om online te kunnen
intekenen en niet per se op papier met
postverzending.
BERNARDO CAAL XOL UIT GUATEMALA
IN DE GEVANGENIS OMDAT HIJ HET
MILIEU WIL BESCHERMEN

Bernardo Caal Xol deed alles wat hij kon om het land en de natuurlijke volk
vreedzaam te beschermen. Toen de rivier, die ze nodig hebben om te overleven,
bedreigd werd door de bouw van twee hydro-elektrische centrales, protesteerden hij
en zijn volk. Bernardo werd publiekelijk belasterd en in 2018 veroordeeld tot meer
dan zeven jaar gevangenisstraf.

Roep de autoriteiten van Guatemala op Bernardo vandaag nog
vrij te laten!

Teken de petitie:
https://www.amnesty-international.be/steun-bernardo-uit-guatemala
◙ Vergadering Ad-Hoc Groep voor de vrijlating van Bernardo
In de loop van de maand september werd het beroep in cassatie voor Bernardo
afgewezen. Het bittere einde van een tragische geschiedenis? In samenspraak met de advocaat
van de verdediging nam Bernardo zijn toevlucht tot een allerlaatste legale mogelijkheid, een
'buitengewone, 'extreme' toevlucht tot het Grondwettelijk Hof.
Wat op het spel staat? Er werden twee grote fouten gemaakt in de rechterlijke
beslissingen. Enerzijds werden tijdens de verschillende etappes zaken opgenomen die er niet
bijhoorden. Dit betekent schending van de rechten van de beschuldigde. Anderzijds werd het
recht op een behoorlijk proces geschonden. Een hogere rechter mag geen zwaardere straf
opleggen dan die welke vastgelegd werd door een rechter van lagere rang.
In afwachting zijn we sindsdien niet meer samengekomen tot nu, 29 november. We
waren met vijf (en een paar afwezigen door ziekte.) De advocaat verwacht resultaat ten laatste
tegen februari-maart volgend jaar. Indien ook dan het besluit negatief uitvalt, betekent dit de
uiteindelijke veroordeling voor Bernardo en is er op nationaal gebied niets meer aan te doen.
Het zou dan geen zaak meer zijn van het bedrijf Netzone S.A, maar van de staat
Guatemala. Op dat ogenblik: nog internationale mogelijkheden? We zien uit.

Tijdens de vergadering lichtte Teresa van de Mondiale Organisatie tegen
Folterpraktijken (OMCT) ons in over acties die gepland zijn begin volgend jaar voor 6 'cases'
waaronder dat van Bernardo voor foltering en kwelling.
Ikzelf informeerde over contacten die ik heb met een lid van het Romero comité van
Torrejón (Madrid), die werkt in een van de grootste Spaanse vakbonden. Vraag is in hoever er
dan een actie kan op touw gezet worden tussen de autonome vakbond van de Verapaces van
het Onderwijs (die Bernardo steunt) en die van Spanje. De advocaat gaat na.
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