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◙ Vakbondswereld geeft ons een antwoord over de zaak van Bernardo 

 

Tijdens de laatste digitale vergadering van de Ad-Hoc Groep voor de Vrijlating van 

Bernardo besloten we de vakbondswereld aan te spreken. Ik nam contact op met WSM 

(Wereldsolidariteit), dat lid is van EU-LAT Netwerk. Bedoeling was om contact te leggen met 

de wijde vakbondswereld, daar Bernardo tot de Vakbond van Arbeiders van het Onderwijs 

(STEG) behoorde en buiten gegooid werd door de secretaris-generaal.  

 

WSM verwees naar de 

vakbond ACV. Vandaar ging het 

verder naar de Vakbonds- 

confederatie van Arbeiders van de 

Amerika’s. En verder naar de 

voorzitter van de sectie Latijns-

Amerika. En die staken hun licht op 

in Guatemala. 

 

Het antwoord dat ik  

uiteindelijk kreeg was zeer ont- 

goochelend:   

  

‘Onze directeur voor Latijns-Amerika verklaart het volgende: 

1. Ik heb over deze zaak gesproken met Joviel Acevedo, secretaris-generaal van de 

Vakbond van Arbeiders van het Onderwijs (STEG.) 

 Joviel bevestigt dat de heer Bernardo niet langer lid is van STEG vanwege problemen 

die zijn ontstaan en dat STEG overging tot zijn uitschrijving.  

2. Wegens de conflicten die zich hebben voorgedaan, geeft STEG te kennen dat zij 

geen enkele actie ontwikkelt ten gunste van de heer Bernardo in naam van STEG en dat 

zij geen enkele actie machtigt waarbij STEG betrokken wordt.  

3. Dezelfde vraag werd ons enkele maanden geleden gesteld door Union of 

Education Norway  (UEN/Noruega) om solidariteit te vragen met de heer Bernardo. Bij 

die gelegenheid hebben wij ook aan hen de redenen toegelicht die door ons filiaal in 

Guatemala, STEG, naar voren zijn gebracht.’ 
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Zoals de zaken er nu voor staan, denk ik dat alles in handen ligt van het 

Guatemalteekse Ministerie van Onderwijs en van de betrokken rechter. 

 STEG wast nu zijn handen in onschuld. Het was nochtans  secretaris-generaal Joviel 

Acevedo die Bernardo heeft afgezet op een wijze die onwettig was, namelijk zonder te hebben 

voldaan aan de vereisten nodig voor besluitvorming en voor uitschrijving van Bernardo. Met 

als gevolg dat het door Bernardo verrichte vakbondswerk niet als wettig werd erkend en dat 

zijn salaris ‘op oneigenlijke wijze werd verworven.’    

  

◙ Voormalige militaire commissaris veroordeeld in Alta Verapaz  

 

José Manuel Castañeda Aparicio werd verantwoordelijk bevonden voor de ontvoering 

en verdwijning van drie leden van de gemeenschap Tampó  in de gemeente Tactic in 

1983. De stoffelijke resten van Jacobo López Ac werden gelokaliseerd in één van de 

massagraven die in het militaire detachement CREOMPAZ werden ontdekt. De familieleden 

van de twee andere slachtoffers zullen de zoektocht voortzetten, in de hoop hen te vinden en 

hen een plaats te geven om te rusten in vrede. 

 

 
 
(foto: noticierodellano.com) 

 

Tijdens de voorlezing van het vonnis zei de rechter dat zij de straf oplegde op grond 

van het beginsel van rehabilitatie van de veroordeelde. De aanklagers en het Openbaar 

Ministerie hadden 120 jaar gevangenisstraf geëist. Maar de rechtbank besloot unaniem dat 45 

jaar en 3 maanden een adequate straf was in deze zaak van overgangsjustitie (= rechtspraak 

die te maken heeft met misdaden begaan tijdens het intern gewapend conflict, red.)   
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