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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
Aalst, 8 augustus 2022

Info Brief 263
◙ Journalist José Rubén Zamora Marroquín aangehouden

Journalist
José
Rubén
Zamora Marroquín, oprichter
en voorzitter van de krant
elPeriódico verklaarde zich
op 30 juli tot politieke
gevangene.

'Voorlopig heb ik besloten
geen water, koffie en voedsel
meer te drinken als een klein
teken van protest tegen mijn
opsluiting,
die
ik
als
vervolging beschouw, ik voel
me een politieke gevangene,'
zei hij.
(foto: elPeriódico)
Bovendien klaagt hij aan dat de krant el Periódico als gevolg van zijn aanhouding zou
kunnen gesloten worden. Laat in de middag van vrijdag 29 juli werd hij gearresteerd en in
voorlopige hechtenis gehouden in zijn woning.
Jordán Rodas, de ombudsman voor de mensenrechten, ging naar de woning om de
veiligheid van de journalist te controleren, maar werd niet binnengelaten.
Naast de arrestatie van de journalist werd ook Samari Carolina Gómez Díaz, een
assistent-procureur bij het Speciaal Openbaar Ministerie tegen Straffeloosheid (FECI),
gearresteerd op beschuldiging van het lekken van vertrouwelijke informatie.
Het gerechtelijk dossier wordt behandeld door het FECI, onder leiding van magistraat
Rafael Curruchiche. Deze man werd onlangs in de Verenigde Staten op de 'Lijst Engel' (van
corrupte individuen) geplaatst. In een video beschuldigt Curruchiche de directeur van
elPeriódico van samenzwering om vermogensbestanddelen wit te wassen, chantage en het
uitoefenen van invloed (dit bestaat erin een persoon die een openbaar ambt bekleedt, ertoe te
brengen een beslissing te nemen waarvan hij weet dat deze onrechtvaardig is, teneinde de
beïnvloeder of een derde partij een voordeel te verschaffen).

Het valt mij op dat reeksen aantijgingen van personen die beschuldigd worden soms veel
op elkaar gelijken en dikwijls niets met de feitelijkheid te maken hebben. Gewoon
criminalisering. Ik denk hier onder meer concreet aan de vloed van aantijgingen die
Bernardo Caal Xol, de verdediger van het grondgebied en van de rechten van de
Mayabevolking in Cahabón, Alta Verapaz over zich heen kreeg.
De voorzitter van elPeriódico zei dat hij de redenen niet kende van de beschuldigingen
die het openbaar ministerie tegen hem uitte. Hij vertelde de rechter dat hij sinds november
informatie had ontvangen van het Openbaar Ministerie (MP) en het Guatemalteekse Instituut
voor Migratie (IGM) over gerechtelijke onderzoeken tegen hem. Hij verzekerde dat er tot het
jaar 2000 geen rechtsvorderingen tegen hem waren aangespannen. Daarna, met de regering
van Alfonso Portillo spande de Generale Staf van het Leger 87 strafzaken tegen hem aan.
Tussen 2012 en 2015, tijdens de regering van Otto Pérez Molina, kreeg hij te maken
met 198 strafzaken, waarvan er 35 nog moeten opgelost worden.
'Ik heb waarschuwingen gehad dat wat vandaag gebeurt zou gebeuren. Ik heb niets te vrezen,
ik heb de verantwoordelijkheid om elPeriódico in leven te houden, waar zo'n 300 mensen
werken, ik gaf er de voorkeur aan het land niet te verlaten en te blijven werken, ik dacht zelfs
dat het onmogelijk was dat dit zou gebeuren, maar het is toch gebeurd,' betreurde hij.

Pedro Vaca, de Speciale Rapporteur voor
de Vrijheid van Meningsuiting van de InterAmerikaanse Commissie voor de rechten van
de mens (IACHR) werd op de hoogte gebracht.
Hij deelde mee dat journalist José Ruben
Zamora beschermingsmaatregelen genoot na een
illegale inval op 24 juni 2003 in zijn woning toen
een tiental gewapende individuen, die zich
voordeden als agenten van de Nationale Civiele
Politie en het Openbaar Ministerie, zijn woning
waren binnengedrongen en familieleden van de
journalist hadden mishandeld. Om die reden
moest hij toen het land verlaten.

Bronnen:
* Jose Rubén Zamora esperará primera
declaración en Mariscal Zavala – Prensa Comunitaria
* Relator de la OEA se pronuncia por caso de José Rubén Zamora y elPeriódico – Prensa
Comunitaria
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