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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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(Datum, plaats)

Dear At torney General,

Bernardo Caal Xol holds a 
whole people in his heart. 

He and 

the Maya Q’eqchi are a vi tal par
t of Guatemala’s heri tage. 

They are peacefully protect
ing the land and water tha

t make 

the country a unique global 
dest inat ion. Yet the hydro-e

lectric 

power plants licensed to op
erate wi thou t their permissi

on 

are disrup t ing their sacred 
Cahabón river, scarring the

 

landscape, and destroying th
eir way of life.

Bernardo only wants to ens
ure that the land and wate

r are 

preserved for the fu ture, y
et he has been smeared w

i th 

baseless accusat ions and im
prisoned for more than sev

en 

years on sham charges. I u
rge you to drop all charges

 

against Bernardo and free 
him immediately.

Yours sincerely,

(Jouw naam, schooladres, ha
ndtekening)

 VOORBEELDBRIEF

Stuur je brief naar de Guatemalteekse 
minister van Justitie:

  
Fiscal General de Guatemala
Ministerio Público
15 Avenida A 15-16  
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA

2,45 €/stuk

SCHRIJF  
MEE!

VRAAG GERECHTIGHEID 
VOOR BERNARDO 

Stuur een tweet naar Bernardo
Zit je op Twitter zoals Bernardo? Dan kan je hem rechtstreeks een bood-
schap sturen. Laat hem weten dat hij er niet alleen voor staat en dat je 
hem steunt. Vergeet niet om Bernardo te taggen (@bernardoCaal2) en 
gebruik de hashtag #rioCahabón of #libertadparabernardo.

Stuur een kaartje naar Bernardo 
Stuur een kaartje naar Bernardo, zodat hij zich gesteund voelt in zijn strijd 
voor de heilige Cahabón-rivier en zijn gemeenschap. Schrijf je boodschap 
in het Spaans, bijvoorbeeld ‘Usted no está solo. Le apoyo. No se rinda.’ 
Dat wil zeggen: ‘Je bent niet alleen. Ik steun je. Geef niet op.’ Via Amnesty 
International in Mexico zal je kaartje bij Bernardo geraken.

Bernardo Caal Xol
Oficina Regional de Amnistía Internacional
Luz Saviñón 519
Colonia del Valle
Alcaldía Benito Juárez
03100, Ciudad de México
MÉXICO


