
    

   SOLIDAIR MET GUATEMALA 

    Langestraat, 6 – B-9300  Aalst  - Bélgica 

    Tel.: 053/62 94 76  

    E-mail: guidods@skynet.be    

    Website: http://www.solidairguate.be/ 

    Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - BE53 9795 4510 6053  

         

 

      "Waanzin is hetzelfde doen 

             en nog eens en nog eens 

                  en andere resultaten verwachten" 

              Albert Einstein 

 

         

          

          Guatemala, 31 maart 2022 

Info Brief 245   

 

◙ Bernardo Caal Xol op toernee 

 

In Prensa Comunitaria lazen we: 

 

‘De vrijlating van Caal Xol zal aan drie voorwaarden verbonden zijn, aangezien hij zijn straf van 7 jaar 

en 4 maanden nog niet heeft uitgezeten. De eerste is dat hij thuis moet blijven; de tweede is dat indien 

hij van verblijfplaats verandert, dit met toestemming van de rechter moet gebeuren; en de laatste is dat 

hij geen misdrijf mag plegen totdat hij zijn straf op 29 mei 2025 heeft uitgezeten.’ 

 

Toch hebben die beperkingen hem niet belet om sinds zijn vrijlating enkele ‘aldeas’ en 

gehuchten te bezoeken die hem ovationeel verwelkomden. 

 

Het zal moeilijk te achterhalen zijn tot op welke hoogte de nationale en vooral internationale 

solidariteit de druk op de autoriteiten verhoogd heeft om Bernardo vrij te laten. 

  

 In de straten van de 

hoofdstad ontdekte ik sporen van het 

volksprotest. (Ook de foto van 

Marnix Gruloos van een stadsbus 

waarvan de achterwand volledig 

bezet was met een protestdoek 

maakte duidelijk hoe de zaak van 

Bernardo te kijk gezet werd voor 

iedereen.) Hij betreurde inderdaad 

het feit dat vier (voor het publiek 

onbekende) medestrijders achter 

bleven in de gevangenis.  

 

 

Marielos Monzón schreef in Prensa Libre: 

 

“Aangezien het niet om gerechtigheid gaat, maar om het breken van het verzet van de 

gemeenschap en het geven van een voorbeeldige ‘les’ over wat er kan gebeuren met degenen die zich 
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verzetten tegen megaprojecten en die de natuurlijke hulpbronnen op hun grondgebied verdedigen, is er 

geen behoefte aan bewijs of aan een voldoende onderbouwde beschuldiging. 

Zo werkt criminalisering in Guatemala, wat niets anders is dan het gebruik van het strafrecht als 

een instrument van vervolging en bestraffing van degenen die ‘lastig’ zijn ten overstaan van de 

belangen van politieke en economische machtsgroepen. " 

 

‘Een niet onbelangrijk detail is dat de gevangenneming en vervolging van Bernardo Caal in 

2017 plaatsvonden - twee jaar na de vermeende diefstal van apparatuur en het vasthouden van 

werknemers van het bedrijf - nadat het Hooggerechtshof de voorlopige opschorting van het Oxec-

project had uitgesproken en het Grondwettelijk Hof de uitvoering van een - voorafgaande, vrije en 

geïnformeerde - raadpleging had bevolen in de gemeenschappen die door de omlegging van de rivier 

Cahabón worden getroffen.   

En de durf om de machtigen te confronteren, in een land als het onze, wordt bestraft met 

opsluiting. Daarom wil ik mij nogmaals aansluiten bij deze column en zeggen: Het leven verdedigen is 

geen misdaad. Het verdedigen van water is geen misdaad.’  

 

Het Kantoor van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten 

(OHCHR) verklaarde nadat men het vonnis had vernomen: 

 

‘De veroordeling van de leider van de Q'eqchi is een klaarblijkelijke poging om de 

legitieme uitoefening van de rechten van de inheemse gemeenschap het zwijgen op te leggen en in 

diskrediet te brengen.’  

 

◙ Ontmoeting met een vrije Bernardo 

 

Tijdens de 

bedrijvigheid van de Ad-

Hoc groep voor zijn 

vrijlating hebben we 

getracht om een 

onafhankelijke arts toe te 

laten in de gevangenis en 

hem op zijn gezondheid 

te onderzoeken. Maar dat 

werd telkens geweigerd. 

Het antwoord dat we 

kregen was: De artsen 

verbonden aan de 

gevangenis zijn vol- 

doende. Nu is een 

degelijke behandeling in 

zicht.   

 

Ik ontmoette hem vandaag op de kantoren van MadreSelva dat deel uitmaakte van 

de Ad-Hoc groep. Hij werd daar medisch grondig onderzocht. 

 Nadien kon ik hem daar begroeten. Hij zat vol moed en enthousiasme om er blijvend 

tegenaan te gaan. 
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