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"Assad-regime heeft
journaliste Marie Colvin
vermoord"
Familie
oorlogscorrespondente die
stierf bij raketaanval in Syrië
sleept regime voor de
rechter
10-04-18, 11.23u - Redactie - Bron: The Guardian,
The Independent
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Volgens de zus van
oorlogscorrespondente Marie Colvin,
die in 2012 om het leven kwam bij een
raketaanval in Syrië, is het regime van
de Syrische president Assad
verantwoordelijk voor Colvins dood.
Dat stelt ze in een gerechtelijke claim.
Het is de eerste keer dat een dergelijke
zaak tegen de Syrische regering voor
de rechtbank komt.
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Daarmee schond het regime de regels
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Enkele uren voor haar dood had Colvin
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nog een artikel geschreven over het
  

harde optreden van de Syrische
overheid.

Bewijsmateriaal
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De Syrische regering
weigert mee te werken aan
de rechtszaak. Twee jaar
geleden zei Assad dat
'Colvin verantwoordelijk
was voor haar eigen dood'
Nu trekt Colvins familie met zes jaar aan
bewijsmateriaal naar de rechtbank. Het
gaat om bijna tweehonderd
vertrouwelijke militaire documenten en
video's van net voor haar dood. Uit
getuigenissen van een hooggeplaatste
Syrische 'overloper' blijkt onder
meer dat verslaggevers gevolgd werden
via hun satelliettelefoon, en dat het
Syrische regime 'feestvierde' na de dood
van Colvin.
Colvins familie vervolgt de Syrische
regering voor 300 miljoen dollar, en
roept de federale rechtbank in
Washington op om een uitspraak te doen
tegen het regime van Assad en het te
veroordelen voor de vermeende
oorlogsmisdaden.
De rechtbank kan het bewijsmateriaal in
overweging nemen zonder verdere
hoorzittingen te houden. In dat geval zou
het binnen enkele maanden een
uitspraak kunnen doen.
De Syrische regering weigert mee te
werken aan de rechtszaak. Twee jaar
geleden verklaarde president Assad in
een tv-interview dat "Colvin
verantwoordelijk was voor haar eigen
dood, omdat ze illegaal in het land was
en samenwerkte met terroristen".
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