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WIE?
Bernardo Caal Xol uit 
Guatemala. 

WAT? 
Bernardo werd tot 7 
jaar celstraf veroordeeld 
wegens geweld. Dat is een 
valse reden waar geen 
enkel bewijs voor is. 

WAT KAN JE 
DOEN? 
Schrijf een brief naar de 
Guatemalteekse minister 
van Justitie en vraag om 
Bernardo onmiddellijk vrij 
te laten. 

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN IN DE GEVANGENIS OMDAT 

HIJ HET MILIEU BESCHERMT

BERNARDO CAAL XOL 

WAT IS ER AAN DE HAND?
Bernardo Caal Xol* is leerkracht en gemeenschapsleider van de Q’eqchi, één van 
de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Guatemala. Hij houdt van zijn land en 
van de natuur. Omdat hij de natuur wil beschermen voor toekomstige generaties, 
komt hij in conflict met bedrijven en politici die andere belangen nastreven.

Toen een bedrijf een dam begon te bouwen over de Cahabón-rivier, verzette 
Bernardo zich tegen deze nieuwe constructie. Door de dam zouden de Q’eqchi 
water verliezen dat ze nodig hebben om te overleven. Hun bos was al gedeeltelijk 
weggekapt voor de bouw van waterkrachtcentrales. De Q’eqchi waren vooraf niet 
geraadpleegd hierover, wat een vereiste is volgens het internationaal recht. 

Als reactie op Bernardo’s vreedzame protest begonnen voorstanders van de dam 
bewust leugens over de Q’eqchi-leider te verspreiden. In een rechtszaak beschul-
digden ze hem valselijk van geweld tegen mensen die aan de bouw van de dam 
meewerkten.

In 2018 werd Bernardo door de rechter veroordeeld zonder enig bewijs. Hij 
kreeg een gevangenisstraf van meer dan 7 jaar. Zijn advocaten gingen meteen in 
beroep, maar het duurde jaren voor ze werden gehoord. Vraag aan Guatemala om 

Bernardo onmiddellijk vrij te laten.

*Uitgesproken als ‘Kaal Tsjol’.
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SCHRIJF  
MEE!

VRAAG GERECHTIGHEID 
VOOR BERNARDO 

                                                   
                                                   

             

(Datum, plaats)

Geach te mevrouw de minist
er van Just i t ie, 

Bernardo Caal Xol houd t ve
el van zijn volk. Hij en de 

Maya Q'eqchi behoren tot de
 oorspronkeli jke bevolking va

n 

Guatemala. Op een vreedza
me manier proberen ze he

t 

land en het water waarvan
 ze leven, te beschermen. 

Maar 

nu zijn er nieuwe waterkra
ch tcentrales, waarvoor ze g

een 

toestemming hadden gegeve
n, die hun heilige Cahabón-

rivier verstoren en het lan
dschap en hun manier van 

leven 

verwoesten.  

Bernardo wil alleen maar da
t het land en het water in 

de toekomst bli jven bestaan.
 Er werden ech ter leugens

 

over hem verspreid en hij 
werd op basis van verzonn

en 

aanklach ten veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van me

er 

dan 7 jaar. Ik vraag u om 
Bernardo Caal Xol meteen e

n 

zonder voorwaarden vrij te 
laten.  

Hoogach tend,

(Jouw naam, schooladres, ha
ndtekening)

 VOORBEELDBRIEF

Stuur je brief naar de Guatemalteekse 
ambassade in Brussel:

  
Ambassade van Guatemala 
Winston Churchillaan 185
1180 Brussel

1,19 €/stuk

Maak een tekening voor Bernardo
Toon je solidariteit met Bernardo door een tekening te maken van een 
rivier of van de natuur, waar hij zo van houdt. Je kan er nog een bood-
schap bijschrijven zoals ‘Je bent niet alleen. Ik steun je!’ of de hashtag 
#libertadparabernardo (‘#vrijheidvoorbernardo’). Via het Amnesty-kantoor 
in Brussel zal je tekening bij Bernardo geraken.

Amnesty International Vlaanderen 
T.a.v. Emmelien Maus
Waversesteenweg 169
1050 Brussel


