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Projecten Mijnbouw en stuwdammen – kaart 2018 



Guatebelga looft de QuetzalPrijs uit aan Bernardo – 19 oktober 2019 
Patricia Verbauwhede –Broederlijk Delen; Raf Allaert voorzitter Guatebelga; Joke Scherpereel Voorzitster Internationale jury;  

 Christophe Busch  Algemeen Directeur Kazerne Dossin 



In een videoboodschap sprak Bernardo de aanwezigen toe.  
Hij beschreef zijn hachelijke situatie  

en meldde ons tegelijk zijn vastberadenheid om te blijven vechten. 



Ontvangst van de premie door 
zus María Josefina Caal Xol  

 
Bronzen beeldje van 

kunstenaar Frans Wuytack 



 
* Bezoek aan Buitenlandse Zaken van de Europese Unie  

(met Prof. Stephan Parmentier)  

* Start door Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ van de campagne  
voor de vrijlating van Bernardo  



Wat voorafging: Project Oxec  
* Complex van twee centrales in opbouw en een in de studiefase  

op de rivieren Oxec en Cahabón in Cobán 
* Spaanse groep COBRA, waaronder RENACE (Florentino Pérez – Real Madrid);  Ook een 

Israëlisch bedrijf en Netzone, een telecombedrijf, dat Bernardo aanklaagde.  



Spaans bedrijf ‘Natuurlijke Hulpbronnen en Cellulose’ (RENACE) 
eigendom van Florentino Pérez (eigenaar van Real Madrid) (hier samen met Ronaldo) 



Vanaf 2015: Bedrijven verwoesten bosgebieden en het milieu 
Rivierwater wordt over een aantal kilometers omgeleid en gekanaliseerd 

en het sacrale van de omgeving geweld aangedaan  



Internationale Arbeidsorganisatie  
Verdrag 169   

Recht op volksraadpleging:  
* Voorafgaande en vrije consultatie met  volledige en objectieve  informatie 

* Geen vetorecht, maar rechten van de bevolking moeten gerespecteerd blijven  



Bernardo leidt het volksverzet 
Hij vertegenwoordigt 124 gemeenschappen van de gemeente 



Hij diende 3 wettelijke acties in tegen het bedrijf Oxec: 
* bij het Hoog Gerechtshof → klacht: geen volksraadpleging 

* bij de procureur voor Milieu → klacht: 15 hectaren illegale boskap  
* bij het Openbaar Ministerie, Algemene Procureur van de Natie en CICIG →  klacht: 

illegale opbouw voor de installatie van stuwdammen   



 
 

Volksraadpleging: 
* Regering → negeert – Bedrijven werken gewoon door 

* Augustus 2017 → eigen raadpleging in Santa María Cahabón  
26.537 tegen – 12 voor en 5 onthoudingen 

 
 



BEKENDE TACTIEK VAN BEDRIJVEN - LOKALE BEVOLKING OMKOPEN 



November 2017 → Regering en bedrijven organiseerden raadpleging onder 
(maar) 11 gemeenschappen  (niet openbaar en zonder de tegenstanders van 

de bedrijven ) → “Akkoord “ bereikt  



 
 
 

Twee beschuldigingen tegen Bernardo: 
1) Ministerie van Onderwijs  

samen met de officiële vakbond van het Onderwijzend Personeel STEG 
 Beschuldiging  door directeur van Ministerie van Onderwijs- Alta Verapaz : 

 “oplichterij” → 104 duizend quetzales salaris onterecht geind tusssen begin 2012 en 
augustus 2013  ↔  verdediging - afwezigheid (door vakbondswerking).  

 
 
  



 
 
 
 

Bernardo: Onderwijzer en vakbondsleider 
 

 “Wij deden vakbondswerk, maar ook sociale 
bewustmaking op gebied van milieubescherming, 

duurzame ontwikkeling en waarden als 
burgerparticipatie.”  
(Daniel Solares)   

 
Bernardo gesteund door SAM 

 
Volgens de Guatemalteekse wetgeving  zijn 

vakbondsactiviteiten van gedelegeerden tijdens 
de werkuren wettelijk voorzien 

 
Met 3 uit de nationale vakbond (STEG) 

gezet. 
 
 
  
 



Proces in 2013 – Steun van de Autonome Vakbond van het Onderwijzend Personeel van de 
Verapaces (SAM) samen met de lokale bevolking 



 Maart 2017 - De aanklacht door STEG blijft bestaan, 

Het gerecht  laat Bernardo vrij (met borgsom)  



2) Onderaannemer Netzone S.A.  (aanleg van kabel maatschappij) dient klacht in 
(oktober 2015 en juli  2017) 

Personeel aangevallen en vastgehouden, geslagen, beroofd en bedreigd met wapens, 
uitrusting gestolen (boormachine, gereedschapskist en glasvezelkabel)  



Aanklacht: 
Arbeiders van het bedrijf Netzone 
S.A. → bezwarende diefstal en 

illegale aanhouding. 
 

Verdediging – fotografisch  
bewijsmateriaal – de reële  

gebeurtenissen: 
Een massa mensen verhinderde 
de doorgang van personeel van 

het bedrijf 
 

Bernardo kwam te laat en was 
niet aanwezig 



Aanhouding januari 2018 en veroordeling november 2018 
1 jaar en 4 maanden voor ‘illegale aanhouding van personeel’   

(met mogelijkheid tot omzetting van de straf)  
en 6 jaar voor 'bezwarende wederrechtelijke toe-eigening.'  



Bekendmaking van de “Case Bernardo” 
en steun zoeken in België en Europa 

 
Stop The Killings (STK)  tot en met december 2018 (Brussel)  
Manifestatie en Brief aan Guatemalteekse Ambassade in Brussel 



 
STK = Defend the Defenders  - december 2019 

Gent – Gravensteen  
Bernardo bekend gemaakt  

  



Europees Netwerk van Oscar Romero Comités 
 Planning in Madrid  → Actie - 6 juni 2020 

Brief naar Bernardo en naar Openbaar Ministerie (en directeur gevangenis in Cobán) 



Inhoud brief naar Openbaar Ministerie 
 Contacten en consultatie met Madre Selva, UDEFEGUA en Juridisch 

Kantoor voor de Mensenrechten  



Contacten met Amnesty Vlaanderen, Brussel en Mexico (regionaal 
secretariaat voor de Amerika’s) 



Schrijfmarathon van Amnesty International 
Half 2020: start Sectie Vlaanderen – Franstalig België kort daarop 

Resultaat - Einde 2020: 
 “… aan Vlaamse zijde hebben we net geen 1000 handtekeningen gehaald voor de actie. Aan 

Franstalige kant (met sowieso veel meer actieve petitieondertekenaars) zitten ze reeds aan meer 
dan 10.000 handtekeningen.”   



Brief (aan Openbaar Ministerie en Gevangenis in Cobán)  Ondertekend door de 18 
Europese Romero Comités en verder NGO’s en Comités uit België, Frankrijk, Duitsland, 

Nederland , Portugal, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Zwitserland en Canada 
 (80 ondertekenende organisaties) 



Emotioneel antwoord van  dank van Bernardo 

899 dagen foltering door 
gevangenschap  



Prensa Comunitaria 
publiceert  de brief en de 

actie in Guatemala 
 

Protest - bevolking 



Oprichting Ad-Hoc Groep     juni 2020 

voor de vrijlating van Bernardo 

 

 

• Fastenopfer, Zwitserland  (moderator) 

• Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ 
(verslaggeving) 

• Protection International Mesoamérica 

• Udefegua 

• Madre Selva 

• Franciscans International, Zwitserland 

• OMCT Brussel 

• Isabel Matzir, echtgenote van Bernardo 

• Stephane Parmentier, internationaal 
Recht - KULeuven  

• EdgarPérez, Advocaat van de verdediging  

• PBI Guatemala 

 



EU-LAT Netwerk 
Werkgroep “Defensores” 

en PBI-Guatemala (Brussel)  



Nationaal Platform voor Latijns-Amerika en de Caraïben (PNALC)  - 
ontstaan juni  2020 (nu: PBALC) 

17 november 2020 → Brief aan Min. BUZA:  
→ Mensenrechten in Guatemala en emblematische Case  Bernardo Caal Xol 



 
         Convida-20 (↔ Covid-19)         juli 2020 

Oprichting SICSAL Internationaal en andere netwerken met 9 werkcommissies 
Commissie 5: “Latijns Amerikaanse Inheemse en afro-volkeren 

Zichtbaarheid geven” 

 



Defend the Defenders  
december 2020  - Jaarlijkse actie 

Brief naar de Guatemalteekse Ambassade in Brussel  
43 Belgische organisaties  ondertekenden ‘Case Bernardo’ 



Hoorzittingen 
alsmaar uitgesteld 

 
 30 juli ’20: Voor de 5de keer verdaagd  

“Gecombineerde macht van multinationals en 
de lokale rechtspleging in Cobán” (advocaat)  



Ad-Hoc groep lanceert drie“Amicus Curiae” 
* vanuit juridisch standpunt  - door internationaal bekende Argentijnse jurist Alberto Binder  

* Vanuit de criminalisering - door de 13 betrokken organisaties (Ad-Hoc Groep) 
* Vanuit ethisch-theologisch standpunt : 

 door O.a. Bisschop Ramazinni en Brazilaanse eco-theoloog Leonardo Boff (maart 2021)  



 
 

Brief van Isabel Matzir  
Aan de Raad Mensenrechten van de VN → 46ste Sessie  en aan de media – ondertekend door 283 

organisaties en personen – Argentinië, België, Canada, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Honduras, Ierland, Mexico, Nicaragua, Oostenrijk, Puerto Rico, Spanje, VS, Zweden en 

Zwitserland  - 35 uit België                                                  (maart 2021) 

 



 *Hoorzitting Hoog Gerechtshof (mei ‘21)  
* Wraking door bedrijf van een rechter (partijdigheid 

→contact met beschuldigde en iemand van de 
verdediging) 

*  Beroep van het bedrijf werd verworpen  



*Naar Cassatie (tegen bedrijf Netzone S.A.) 
*Jurist Alberto Binder → geen procedurekwestie aanvaarden 

*Complete herziening van de foute rechtszaak (juni 2021) 
*** 

*In de loop van het hele proces hebben 69 magistraten zich afgehouden van de zaak  



Voettocht vanuit 4 
vertrekpunten naar 

centrum Cobán  
(4 juni ‘21) 



Amnesty International wereldwijd 
27.957 handtekeningen (7 juli ‘21) 



 
Herneming van de 2de aanklacht 

(augustus 2021) 
 

De tegenpartij (Ministerie van Onderwijs) 
voerde aan dat Bernardo niet werkte, 
maar de advocaat van de verdediging 

toonde voor de rechter aan dat hij in die 
tijd vakbondsman was,  

met documenten waarin de verschillende 
activiteiten waren opgetekend met data 
en handtekeningen, stempels en namen 

van de betrokkenen, staatsinstellingen en 
autoriteiten waar hij hen bij deze 

activiteiten begeleidde. 
 



Begin september ‘21 stuurden we met de Ad-Hoc groep  een nieuwe brief naar de 
Raad voor de Mensenrechten van de VN, 

ter gelegenheid van haar 48ste Sessie in Genève 
61 organisaties uit Guatemala en Europa ondertekenden mee de brief 



Ook in cassatie zit de zaak vast  
Naar het Grondwettelijk Hof gaan? 

(corrupte staatsinstellingen)   



Naar het Grondwettelijk Hof op 1 sepmtember 
Bernardo hoopt te worden beschermd omdat hij kan aantonen dat de grondwet is geschonden wat betreft het 

recht op verdediging, het recht op een eerlijk proces en het beginsel van reformatio in peius (dit beginsel houdt 
in dat een hogere rechter de rechtspositie van de beklaagde niet mag verzwaren) 

 



We riepen  groepen en personen in Vlaanderen op, die solidair zijn met Guatemala om de eindejaarsactie 2021 
van Amnesty International, voor onder meer de vrijlating  van Bernardo, te ondertekenen. 

(wordt vervolgd) 


