Juanra vrij laten - Garzon arresteren!
Garzon en de Hoop Scheffer niet welkom op Congres
over terrorisme en mensenrechten.
De aanwezigheid van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Spaanse onderzoeksrechter
Baltazar Garzon op een debat over terrorisme en mensenrechten, dat nu plaatsvindt in de ridderzaal,
vormt de aanleiding voor dit protest.
Deze actie is noodzakelijk omdat de Nederlandse regering heeft laten zien niet geïnteresseerd te zijn in mensenrechten.
Nederland gaat de activist Juanra uitleveren aan Spanje terwijl hij daar geen eerlijk proces zal krijgen en serieus het risico
loopt gemarteld te worden.
Garzon, tegen wie een aanklacht loopt bij het International Criminal Court hier in Den Haag wegens politieke repressie, is
in zijn eigen land de motor achter een omvangrijk programma dat honderden activisten achter de tralies deed verdwijnen.
Het door Garzon ingestelde programma stelt dat iedereen die dezelfde politieke doelen nastreeft als de ETA, maar deze
met andere middelen wil bereiken, toch onderdeel is van ETA en als zodanig vervolgd dient te worden. Garzon is onder
meer verantwoordelijk voor het verbieden van de Baskische politieke partij Batasuna en het zonder proces sluiten van
diverse Baskische kranten. Ook Juanra's zaak wordt door Garzon aangestuurd.
We vinden het onacceptabel dat mensen die hun handen vuil maken aan zulke repressie de kans krijgen zich voor te doen
als voorvechters van mensenrechten. Zij horen thuis in de beklaagdenbank!
Wij eisen:
• Onmiddellijke invrijheidstelling van Juanra, en de eveneens in Nederland opgesloten Bask
Alexander Akarregi.
• De aanhouding van Baltazar Garzon voor berechting door het International Criminal Court.
• Geen uitlevering van politieke activisten!

Achtergrond
Juanra is een Barcelonees die zijn kritiek op de huidige
machtsverhoudingen in de wereld zowel in woord als in daad
tot uiting brengt. Jaren lang was hij betrokken bij de strijd
voor betaalbare huisvesting en sociale centra in de
kraakbeweging van Barcelona. Ook was hij betrokken bij het
protest tegen de top van de Wereldbank in Barcelona en werd
hij landelijk bekend als zanger en tekstschrijver in de politieke
metal-band KOP. Zijn kritiek op de keiharde repressie van
Spanje tegen de Baskische onafhankelijkheidsbeweging werd
hem door de Spaanse staat niet in dank afgenomen.
Juanra leest in september 2001 in Barcelona in de krant dat hij
wordt gezocht als ETA verdachte. Hij beseft dat hij nu onder
de Spaanse antiterreur wetgeving valt, en serieus het risico
loopt te worden gemarteld door de Guardia Civil. Juanra
vlucht naar vrienden in Nederland waar hij in januari 2002
wordt gearresteerd.
Nu Juanra in Nederland de tijd krijgt het een en ander over
zijn aanklacht uit te zoeken wordt al snel duidelijk dat die aan
alle kanten rammelt. De belastende verklaring waar de
aanklacht omheen opgebouwd is, blijkt aantoonbaar onder
marteling verkregen. Echt veel moeite wordt er echter in
Spanje niet gedaan om betrouwbaar over te komen.
Verklaringen van verschillende instanties spreken elkaar tegen
en de Spaanse Officier wordt zelfs betrapt op een leugen. Tot
vier keer toe worden de beschuldigingen aangepast.
Rond die zelfde tijd brengt de Spaanse regering haar visie op
de anti-globaliseringsbeweging naar buiten. Spanje stelt dat de
sociale bewegingen worden gestuurd door terroristische
organisaties en daarom moeten worden opgenomen in de
nieuwe Europese terroristenlijst.

In Nederland doen Juanra en zijn steungroep er intussen alles
aan uit te leggen waarom Juanra niet mag worden uitgeleverd:
-

-

omdat we ervan overtuigd zijn dat Spanje de
aanklacht doelbewust heeft opgezet om een link te
creëren tussen de sociale bewegingen en de ETA,
met als doel de brede steun voor deze bewegingen te
ondermijnen.
omdat Juanra in Spanje geen kans maakt zijn gelijk
aan te tonen in een eerlijk proces. Alle informatie die
in het proces in Spanje naar voren zal komen is onder
folter verkregen en daardoor zeer dubieus. Verder zal
Juanra's zaak in Spanje behandeld worden door de, in
hoge mate door de politiek gestuurde, speciale
antiterreur rechtbank.

Zowel de Nederlandse rechtbank, justitie als alle politieke
partijen besluiten echter al meer dan anderhalf jaar doof te
blijven voor deze argumenten. Klakkeloos werd alle
informatie uit Spanje overgenomen en zelfs goedgepraat. Het
gevolg daarvan is dat Juanra binnenkort zal worden
uitgeleverd aan Spanje.
Juanra heeft de Staat der Nederlanden gedagvaard en eist dat
Nederland hem niet zal uitleveren. Nederland schendt met de
uitlevering van Juanra verschillende internationale verdragen.
Het proces, dat openbaar toegankelijk is zal op 24
september plaatsvinden in het paleis van justitie in Den
Haag. Aanvang: 10:30u. (Prins Clauslaan 60)

www.freejuanra.org

