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Med menneskerettar som
forkledning
Latin-Amerikagruppene i Norge har sett Oslo Freedom Forum (OFF) i eit kritisk søkeljos sidan forumet vart etablert og arrangert for fyrste gong i 2009.
Kvar vår er Oslo vertsby for forumet som er presentert som ein møteplass
for menneskerettsheltar, ein stad å setje fokus på menneskerettane ved å
setje stas på kvinner og menn verda over som har gjort ein spesiell innsats.
LAG ynskjer eit internasjonalt menneskerettsforum velkommen, men stiller seg imidlertid veldig kritisk til dei personane som vert invitert frå Latin-Amerika. Ein stor del av gjestene frå Latin-Amerika har markera seg som
undertrykkerar snarare enn forkjemparar av menneskerettane, og enkelte
av gjestene som er inviterte som menneskerettsheltar er kuppmakarar. Det
er ikkje menneskerettsarbeid som står som ein fellesnemnar for gjestene
inviterte til OFF, men høgrepolitikk. Med få unntak er alle gjestene inviterte
til forumet frå Latin-Amerika, godt plasserte på høgresida i politikken. Det
er profilerte folk som står sentralt i sitt land for høgrepolitikk.
«Det er ikkje menneskerettsarbeid som står som ein fellesnemnar for gjestene inviterte til OFF, men høgrepolitikk.»
Norsk-venezuelanske Thor Leonardo Halvorsen Mendoza og hans USA baserte stiftelse Human Rights Foundation er initiativtakar til forumet. Saman
med høgresidas tenketank Civita, bistandsorganisasjonen Plan, Amnesty

International Norge, LIM og den Norske Helsinki Komité utgjer dei foreininga Oslo Freedom Forum. At Civita som høgresida sin tenketank inviterar
profilerte politikarar frå den latinamerikanske høgresida til Noreg er openbart. Men å profilere forumet som ei samling for menneskerettsforkjemparar, er etter LAG si meining ei suspekt tildekking av eit arrangement med ein
klar høgrepolitisk agenda.
LAG er vel vitande om at enkelte personar som har gjesta forumet opp
gjennom åra, har gjort ein skikkeleg innsats for mennesekerettar. Vår kritikk
går derfor ikkje til deltakarane. Men å kalle kuppmakarar og statsoverhode
som har hatt det øvste ansvar for grove menneskerettsbrot, for menneskerettsforkjemperar, er ei alvorleg løgn.
LAG har kvart år sidan 2009 krevd at norske styresmakter skal trekkje den
økonomiske støtta til forumet. Oslo Kommune og Utanriksdepartementet er
blant donorane til OFF og LAG meiner at skattepengar ikkje bør brukast på å
legitimere personar som har vore ansvarlege for menneskerettsbrot. Sidan
2009 har LAG søkt dialog med samarbeidspartnarane til OFF. Spesielt har
me hatt ein dialog med Amnesty International.
Med denne pamfletten gjev LAG ei samla oversikt over dei latinamerikanske personane som har gjesta forumet frå oppstart i 2009 til årets 2014
forum. Me håpar fleire engasjerar seg i debatten om forumet og at denne
pamfletten er til nytte.
God lesing!
Latin-Amerikagruppene i Norge
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Leopoldo López
OFF 2010
Delaktig i statskuppet i Venezuela 2002

Foto: A. Davey, Wikimedia Commons
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Sentral person i den venezuelanske opposisjonen. Initiativtaker og leder
av ulike opposisjonelle fora og organisasjoner, samt de store protestene i
2014. Ordfører for Primero Justicia i den rike hovedstadskommunen Chacao
2000–2008.
Lopez spilte en sentral rolle i kuppet mot Hugo Chávez i Venezuela 2002.
Som ordførar i hovudstaden beordra López den lokale politistyrken til å arrestere landets justisminister Ramón Rodríguez Chacín. López deltok personlig i arrestasjonen som foregikk i justisministerens hjem.
Før kuppet figurerte Lopez på TV og sammen med sine partikollegaer forlangte han at alle landets demokratiske institusjoner skulle oppløses.
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Humberto Prado

Marcel Granier

OFF 2012
Kritiker av den venezuelanske regjerings håndtering av fengselsvesenet

OFF 2010
Delaktig i statskuppet i Venezuela 2002

Direktør i Observatorio Venezulano de Prisiones (OVP), en organisasjon som
arbeider for å forbedre tilstanden i venezuelanske fengsler.
Prado går aktivt ut mot den venezuelanske regjeringen i sin harde kritikk
mot landets fengselsvesen. Gjennom sin posisjon som fengselsobservatør
jobber han for å reformere fengslene som ifølge ham er sterkt utsatt for
blant annet korrupsjon, ulovlig våpenhandel og narkotrafikk. Han har ved
flere anledninger beskyldt Chávez-regjeringen for tilstandene i fengslene,
og har blitt beskyldt av general Miguel Rodríguez Torres for å være del av en
høyrebevegelse som har som mål å destabilisere staten.

Granier er administrerende direktør for mediekonsernet 1BC og leder den
mest sette TV kanalen i Venezuela, RCTV.
Granier var tilstede i det venezuelanske presidentpalasset like etter kuppet i 2002 og feiret i lag med kuppmakerne. Hans TV-stasjon krevde den
valgte regjeringens avgang i tiden før kuppet, og kom med trusler om blodbad overfor regjeringens støttespillere. Under kuppet rapporterte TV-kanalen at president Chávez var gått av frivillig og gav ingen dekning av de store
demonstrasjonene mot militærkuppet. RCTVs nyhetssjef sa opp i protest
mot det han kalte redaksjonell sensur.

7

Latin-Amerikagruppene i Norge

Med menneskerettar som forkleding

Vicente Fox
OFF 2011
Undertrykking og grove menneskerettighetsbrudd 2006

Foto: World Economic Forum, via Wikimedia Commons
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Mexikansk forretningsmann. President i Mexico for Partido Acción Nacional
(PAN) 2000–2006.
Fox var ansvarlig da 26 kvinner ble seksuelt torturert av politimenn under
Atenco-operasjonen i 2006, alle overgriperne nyter fortsatt straffefrihet.
Han var ansvarlig for grove menneskerettighetsforbrytelser i Oaxaca samme år, og under hans regjering forsvant 95 politiske aktivister. Andre store saker under hans regjering var den omstridte Lydia Cacho-saken, samt
straffefriheten til drapsmennene til over 400 fattige kvinner i Ciudad Juarez,
hvor kvinnene trolig ble brukt i sexindustrien, og senere henrettet.
Fox går inn i historien som en som generaliserte korrupsjon. Offentlige
midler finansierte valgkampanjene til PAN i 2006. «Krigen mot narkotika»
ble startet av Fox og har ført Mexico inn i en blodig voldsspiral. Kritikere
mener det skyldes PANs favorisering av Sinaloakartellet, samt korrupsjon
og manglende samarbeid innenfor statlige institusjoner.
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Uki Goñi
OFF 2011
Opposisjonell argentinsk journalist

Goñi er argentinsk journalist og forfatter. Han skriver for flere britiske og
amerikanske aviser, blant annet The Guardian, og argentinske aviser som
Buenos Aires Herald. Utgav i 1996 boka Jødene. Den sanne historien om
Alfredo Astiz og i 2002 La autentica Odessa.
Goñi gir en kritisk dekning av president Cristina Fernández de Kirchner
og regjeringspartiet CFK. Hans analyser av de progressive prosessene i regionen ligger på linje med den økonomiske eliten. Goñi dekker ikke regjeringens resultat i forhold til sosial omfordeling, men kritiserer regjeringen høylytt for Medieloven, anklager regjeringen for anti-demokratiske tendenser,
og kaller presidenten kategorisk for en dronning.
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Victoria Villarruel
OFF 2011
Legitimerer militærdiktaturet i Argentina ved å stemple alle de drepte som
terrorister

Villarruel er argentinsk advokat og leder av organisasjonen Centro de Estudios Legales de Terrorismo y Víctimas. Organisasjonen sprer informasjon
om terror i perioden 1969–1979.
Organisasjonen, som er lite kjent i Argentina, forsvarer militærets overgrep mot sivile og aktivister med å si at de drepte var terrorister.
Etter mange års stillhet startet Argentina rettssaker mot de ansvarlige
for militærdiktaturets mange overgrep og drap. Villarruel går langt i å forsvare de brutale overgrepene og forsøker å omskrive historien.
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Belisario Betancur
OFF 2011
Ledet et land i borgerkrig og nylig har hans generaler blitt dømt for en
massakre i høyesterett

Foto: www.eoi.es

12

President i Colombia 1982-1986 for høyrepartiet Partido Conservador Colombiano (PCC).
Betancur gikk til valg for å skape fred, men under hans presidentperiode økte paramilitære grupper og narkotikatrafikk betraktelig. Betancur fikk
internasjonal oppmerksomhet da han etablerte en nasjonal dialog mellom
myndighetene og tre av geriljagruppene i landet. Partene signerte en fredsavtale som aldri fikk konkrete resultat.
Betancur har påtatt seg det politiske ansvaret for den tragiske hendelsen i 1985 da væpnede styrker angrep geriljagruppen M-19 etter at gruppen
hadde tatt justisdepartementet. 55 døde i sammenstøtet og 11 forsvant.
Generalene er blitt dømt for massakre i høyesterett i Bogotá.
Betancur inngikk en avtale med IMF og landets naturressurser ble solgt
til utenlandske storselskap som Exxon og Stainless Corporation.
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Armando Valladares

Nicolàs Pérez

OFF 2009 og 2010
Støttespiller for statskuppet i Honduras 2009

OFF 2012
Legitimerte kuppforsøket i 2010 ved å hevde at presidenten er en diktator
som hadde seg selv å takke

Cubansk-amerikansk poet og forfatter. Tidligere styremedlem i Human
Rights Foundation – organisasjonen bak Oslo Freedom Forum. Valladares
ble utnevnt som USAs ambassadør for FNs menneskerettighetskommisjon
i 1987 av Ronald Reagan.
Valladares var en ivrig talsmann og støttespiller for kuppet mot tidligere folkevalgte president i Honduras, Manuel Zelaya, i 2009. Valladares gikk
hardt ut mot den internasjonale kritikken mot kuppmakeren Micheletti.
Kuppet ble sterkt fordømt av det internasjonale samfunnet (EU, FN og OAS),
og Amnesty rapporterte om omfattende brudd på menneskerettighetene
under kupp-regjeringen. Valladares advarte Obama administrasjonen mot å
«dytte Honduras ned i Chavist-avgrunnen». Det honduranske kuppregimet
har takket Valladares og tildelt ham ordenen Jose Cecilio del Valle, den høyeste æresprisen republikken kan gi en utlending.
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Pérez er ecuadoriansk mediemann og underdirektør i en av de største avisene i landet, El Universo. Avisen har inntatt en klar opposisjon til sittende
regjering og president Rafael Correa.
I kjølvannet av kuppforsøket mot president Correa 30. september 2010
nådde avisen og Pérez internasjonal oppmerksomhet. Spaltisten Emilio Palacio hevdet at Correa kunne takke seg selv for kuppforsøket, og beskyldte
presidenten for å ha beordret væpnet angrep på et sivilt sykehus. Presidenten var på dette tidspunktet inne i sykehuset etter å ha blitt skadet i det
væpnede angrepet på nasjonalforsamlingen. En politigruppe som stod bak
kuppforsøket beleiret sykehuset og væpnede styrker angrep kuppmakerne
for å redde presidenten ut av sykehuset. Avisen kalte den folkevalgte presidenten kategorisk for diktator.
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Alejandro Toledo
OFF 2011
Tidligere høyrepolitisk president i Peru

Foto: Daniel Ammann, World Economic Forum, via Wikipedia Commons
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President i Peru fra 2001 til 2006 for Peru Posible. Etablerte organisasjonen
Global Center for Development and Democracy.
Førte en relativ nyliberal politikk som president, med planer om å privatisere nasjonal industri, deriblant to strømselskaper. Etter massive protester
blant befolkningen ble disse planene lagt på hylla. Er kjent som en uttalt
kritiker av Hugo Chávez, og er en av grunnleggerne av Friends of Israel Initiative, en ikke-jødisk organisasjon hvis formål er å fremme synet på Israel
som en demokratisk, åpen og avansert nasjon.
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Mauricio Rodas
OFF 2012
Opposisjonell ecuadoriansk politiker og akademiker
Borgermester i hovedstadsbyen Quito for opposisjonspartiet SUMA.
Rodas ble invitert til OFF for å snakke om utviklingen av Ethos Poverty
Index, en ny metode for å definere fattigdom i Latin-Amerika basert på ulike
variabler hentet inn fra andre institusjoner. Under innlegget sitt på OFF i
2012 brukte Rodas mye tid på å kritisere Rafael Correa, ettersom Ecuador
havnet på en sjuendeplass (av åtte land) i Ethos-rapporten som kom ut i
2011. Det han derimot glemte å fortelle, var at tallene på fattigdom i Ecuador er hentet fra 2006, altså året før Correa ble innsatt som president. Det
samme gjelder for Bolivia, som havnet på sisteplass. Der er tallene hentet
fra 2005, året før Evo Morales ble innsatt som president. Det virker derfor
klart at hensikten bak denne nye definisjonen av fattigdom ikke er noe annet enn å slå politisk mynt. Dette poenget ble enda tydeligere av at Rodas
stilte til valg som president i 2013. Han er nå borgermester i Quito.
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Diego Scharifker
OFF 2009
Sentral politiker i den venezuelanske høyreopposisjonen og i de
opposisjonelle studentopprørene

Scharifker er leder for det høyreorienterte opposisjonspartiet Partido de un
Nuevo Tiempo (UNT) og rådmann i hovedstadskommunen Chacao. Han har
vært sentral i dannelsen av landets høyreorienterte studentbevegelse.
Scharifker er blant annet tilknyttet UN Watch, et privatfinansiert menneskerettighets-initiativ med sterke bånd til Israel. I UN Watch deltok Scharifker aktivt i kampen mot at Hugo Chávez skulle få plass i FNs menneskerettighetsråd i 2010.
Tidligere president av UN Correspondents Association, Ian Williams, har
kritisert UN Watch for at deres viktigste formål er å angripe FN generelt,
menneskerettighetsrådet spesielt, for deres påståtte bias mot Israel.
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Julio Borges
OFF 2013
Tilhenger av militærkuppet mot Venezuelas folkevalgte president i 2002

Politiker og parlamentsmedlem i Venezuela. Medgrunnlegger og leder av
opposisjonspartiet Primero Justicia.
Borges tilhører den delen av opposisjonen som på ulovlig vis forsøkte å
kvitte seg med Venezuelas folkevalgte president Hugo Chávez i 2002. Like
før kuppforsøket gikk partiet hans, Primero Justicia, ut i mediene med krav
om at alle Venezuelas demokratiske institusjoner skulle oppløses og at de
folkevalgte skulle avsettes. Både sentralbanksjefen, riksadvokaten, sivilombudsmannen, høyesterett, og ikke minst presidenten måtte gå. Dette for
«landets beste», i følge Primero Justicia. Partiet var også sentralt i kuppmakernes arrestasjoner av Chávez politiske støttespillere. Den samme delen
av opposisjonen har senere også nektet å godkjenne valgseieren til Chávez´
etterfølger, Nicolas Maduro.
Borges’ besøk stod ikke i OFFs offisielle program i 2013, men ble annonsert ved forumstart. Forumleder Thor Halvorssen Mendoza gikk da ikke
med på kritikken av Borges tilknytning til militærkuppet, men kalte gjesten
«kontroversiell».
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Guadalupe Llori
OFF 2010
Opposisjonell ecuadoriansk politiker

Fylkesordfører i amazonasfylket Orellana for urfolkspartiet Pachakutik (PK)
og Patriotica (SP). Kjemper for miljøvern i Ecuador, mot en økonomisk modell basert på utvinning av oljeressurser og mineraler.
Llori står i markant opposisjon til president Rafael Correa og ligger retorisk sett tett opp til den ecuadorianske høyresiden. Går ofte også i allianse
med de høyrepolitiske partiene i sin kritikk mot Correa.
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Hernando de Soto
OFF i 2011
Leder internasjonal allianse for privatisering og nyliberalisme

Foto: Flavia Gandolfi, via Wikimedia Commons
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Peruansk utviklingsøkonom og forfatter. Stifter og leder av tenketanken Institute for Liberty and Democracy (ILD) som arbeider for privat eiendomsrett i utviklingsland. De Soto og ILD stod i spissen for reformering av den
peruanske økonomiske modellen i perioden 1988-1995.
I følge de Soto er kapitalismen den eneste rasjonelle måten å organisere
en moderne økonomi, der produktiv kapital er den mirakuløse kuren for å
bekjempe global fattigdom. Formalisering av fattiges eiendom gjennom individuelle eiendomstitler, vil ut fra hans teori generere positive eksternaliteter. Dette ved at fattige får tilgang på kreditt og kommer inn i den formelle
økonomien.
De Soto betegner utviklingsland og andre samfunnssystemer som «den
skitne kjelleren av den før-kapitalistiske verden.» Kollektiv eiendom og
andre former for felles disposisjonsrett har ingen funksjon utover at det
hindrer utvikling og bidrar til opprettholdelse av fattigdom. En besittelse
har kun verdi dersom den kan omgjøres til produktiv kapital og omsettes i
markedet. Dette ensrettede fokuset på privat eiendomsrett neglisjerer alle
andre forhold, og undergraver den lokale dynamikken som eksisterer i mange land. Modellene hans bygger implisitt på en aksept om at det finnes en
standard økonomisk modell som er universell. De Soto og ILD står i spissen
for en internasjonal allianse med visjon om å formalisere alle former for eiendomsrett i et felles system for privat eierskap etter vestlig mønster.
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Roberto de Jesús
Guerra Pérez
OFF i 2013
Opposisjonell blogger fra Cuba

Roberto de Jesús Guerra Pérez er cubansk aktivist og blogger. I 2009 grunnla han Centro Informacion Hablemos Press (CIHPRESS), et uavhengig nettbasert nyhetsbyrå.
I henhold til CIHPRESS’ hjemmesider, er formålet å «samle og spre nyheter på Cuba og for resten av verden.» I tillegg utgir de månedlige rapporter
om vilkårlig fengsling av uavhengige journalister, menneskerettighetsforkjempere og politiske aktivister. Guerra har ved flere tilfeller blitt anholdt
og arrestert for sin innsats med å bringe pressefrihet til Cuba.
Sett i sammengehng med de andre gjestene på OFF fra Latin-Amerika,
kan Guerra sin deltakelse inngå i forumets skjeve og mangelfulle fremstilling av kontinentet. Guerra har gjort et viktig arbeid med å skape et alternativt talerør til de statskontrollerte mediene, men som en opposisjonell kritiker av cubanske myndigheter, bidrar hans deltakelse til OFF sin ensidige
kritikken av venstreorienterte regjeringer.
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Damas de Blanco
Opposisjonell cubansk NGO
Cubansk menneskerettsorganisasjon

Organisasjonen som får støtte fra eksilcubanere i Miami, er i stor grad etablert av slektninger til cubanere som er dømt for spionasje og relasjoner i
CIA. Organisasjonen har tette bånd til europeiske høyrepartier og inviteres
ofte til å kritisere cubanske myndigheter.
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Diego Enrique Arria
Salicetti
OFF 2010
Opposisjonell politiker i spissen for svertemalingkampanjer av den
venezuelanske regjering

Arría er venezuelansk toppolitiker og økonom. Han gikk til valg som presidentkandidat for høyrepartiet Coalition for Democratic Unity i valget i 2012.
Tidligere guvernør og informasjonsminister for det konservative partiet,
direktør for den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken, ambassadør for Venezuela til FN (1991–1993), og «chairman» for Sikkerhetsrådet (mars 1992).
Arria er nær venn av Thor Halvorsen og Leopoldo López, og godt plassert på
den venezuelanske høyresiden. Han omtaler Venezuela som et kommunistisk diktatur, og har uten hell, forsøkt å få Chavez prøvd for den Internasjonale straffedomstolen i Haag.
Hans nærhet til tidligere president Perez er omstridt da Perez regjerteunder en av Venezuelas verste massakrer i nyere tid, el Caracazo 1989, der
over 3000 mennesker ble drept.
En av Arrias jordeiendommer ble ekspropriert i 2010. Dette ble gjort for å
ta tilbake ubenyttet dyrkbar jord, og bygge opp Venezuelas egen jordbruksproduksjon. Arria gikk til frontalangrep på regjeringen og mente det var en
hevnaksjon grunnet hans deltakelse på OFF.
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Janet Hinostroza
OFF 2014
Opposisjonell TV-kjendis i Ecuador
Hinostroza er en av de mest kjente personlighetene på ecuadoriansk TV.
I 2004 startet hun programmet 30 plus, et undersøkende nyhetsprogram,
som ble tatt av skjermen 11.01.14. Programmet undersøkte emner som
menneske- og våpenhandel, politikorrupsjon, utenomrettslige drap og
myndighetene i Ecuador. Hun har også lenge vært vert for nyhetsprogrammet La Mañana de 24 Horas, vert for et radioprogram på 98,1 FM Mundo,
lokal korrespondent for det internasjonale TV-nettverket Univision, og administrerer et produksjonsselskap som spesialiserer seg på journalistisk
programmering og audiovisuelle produkter.
Hinostroza er svært kritisk til myndighetene, og mener staten forsøker å
kontrollere landets nyhetsmedier. Regjeringen hevder hun målbevisst forsøker å svekke offentlige institusjoner og personer.
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Fernão Lara Mesquita
OFF 2011
Konservativ journalist fra det brasilianske medieoligarkiet som driver
svertekampanje mot PT-regjeringer

Fernão Lara Mesquita er en brasiliansk journalist og styremedlem i mediekonsernet Grupo Estado, som har tilhørt Mesquita-familien i generasjoner.
Grupo Estado utgir blant annet avisa O Estado de Sao Paulo, en av de største
avisene i Sao Paulo, hvor Mesquita har vært direktør for debattseksjonen.
Avisa har et konservtivt og nyliberalt verdigrunnlag, og retter seg inn mot
den øvre middelklassen og eliten i Sao Paulo. Mesquita-familien var en aktiv del av konspirasjonen som førte til militærdiktaturet i Brasil, og avisa
støttet åpent militærkuppet i 1964. Avisa har drevet en systematisk svertekampanje av PT-regjeringene til Lula og Dilma, og i en famøs kronikk tidligere i år sammenlignet Mesquita PT-regjeringene med perioden da Brasil ble
styrt av Getúlio Vargas.
Mesquita ble invitert til OFF for å snakke om sensur og ytringsfrihet.
Heller enn en forkjemper for demokrati og ytringsfrihet er Mesquita og medie-imperiet hans familie har bygget opp over et århundre nettopp del av
hovedproblemet når det kommer til media i Brasil, nemlig at noen få, mektige familier kontrollerer medieproduksjonen. Med nærmest monopol er de
i stand til å drukne uavhengige medier og kontrollere opinionen og regjeringens politikk.
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Yoani Sanchez
OFF 2014
Opposisjonell cubansk blogger

Sanchez er cubansk blogger. Hun har drevet bloggen Generación Y siden 2009.
Bloggen er i stor grad rettet mot et internasjonalt publikum og Sanchez
er gjennom bloggen blitt en av de mest kjente kritikere av Castro-regjeringen. Sanchez ble et kjent navn i verden på kort tid, da innholdet på bloggen
oversettes til hele 18 ulike språk. Det er av kritikere blant annet blitt reist
spørsmål om hvordan oversettelsene, blogging og internettbruk generelt
blir finansiert, og spekulert i hvordan Generación Y kan brukes for en ensidig
fremstilling av dagens Cuba i vestlige medier.
Latin-Amerikas stadig store frihets- og menneskerettighetsutfordringer
har vært dårlig reflektert, mens en ensidig kritikk av cubanske myndigheter
er fokus.
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Fernando del Rincón
Invitert til OFF 2014
Manipulerer nyhetsbildet gjennom løgnaktig og høyreradikal
kampanjejournalistikk

Meksikansk journalist med et eget program i spansktalende CNN, Conclusiónes. Programmet er populært i USA, og del Rincón er en sentralt aktør i
internasjonal mediedekning av Latin-Amerika.
Som journalist er del Rincón regnet som en profesjonell løgner. Under
sin høyreradikale kampanjejournalistikk mot myndighetene i Venezuela
i vår, lagde han i samarbeid med CNN en svær reportasje om at «Maduro
hadde drept en student». Dette til tross for at det ble filmet med all tydelighet at denne studenten falt ned fra et tak og slo seg i hjel. Opptøyene i
sin helhet fremstilte han som et nødvendig og demokratisk opprør mot et
undertrykkende og autoritært regime. Gjennom hyppige og ensidige reportasjer om tortur og voldsbruk som ifølge ham skjer utelukkende fra den venezuelanske regjeringen, er det ingen tvil om at del Rincón aktivt bidrar til
en sannhetsmanipulering av både enkelthendelser og generelle spørsmål i
Latin-Amerika.
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Marcela Turati Muñoz
OFF 2014
LAG vurderer gjesten som en sann menneskerettighetsforkjemper uten tette
bånd til høyresiden

Marcela Turati Muñoz er mexicansk frilansjournalist og menneskerettighetsforkjemper. Hun arbeider for det kritiske magasinet Proceso.
Muñoz har satt søkelys på hvordan krigen mot narkotika har påvirket sivilbefolkningen i Mexico, og har blant annet dokumentert hvordan bortføringer brukes aktivt. I boken Fuego Cruzado forteller hun om de som lever
i skyggene av den aller største væpnede konflikten i Mexicos moderne historie, om hvordan staten skjuler sannheten for befolkningen, og hvordan en
stigmatiserende diskurs gjør at familiene til konfliktens ofre blir forvandlet
til mistenkte dersom de velger å protestere mot urettferdigheten. Hun er for
sitt kritiske og grundige arbeid vunnet bred annerkjennelse innenfor den
sosiale bevegelse i Mexico.
Moñoz har vært med på å stifte Periodistas de a Pie, en organisasjon for
journalister som dekker menneskerettighetssaker, og som på grunn av dette har en utsatt sikkerhetssituasjon.
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Jean-Robert Cadet
OFF 2012
LAG vurderer gjesten som en sann menneskerettighetsforkjemper uten tette
bånd til høyresiden

Cadet stiftet organisasjonen the Jean R. Cadet Restavrek som sprer informasjon om-, og kjemper mot slavehold av barn på Haiti. Han har i flere anledninger jobbet i FN-systemet med slaveproblematikk.
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Clara Rojas
OFF 2010
LAG vurderer gjesten som en sann menneskerettighetsforkjemper uten tette
bånd til høyresiden

Foto: Antônio Cruz, Agência Brasil, via Wikimedia Commons
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Rojas sitter i parlamentet i Bogotá for høyre-sentrumspartiet Partido Liberal (2014-2018). Rojas er kjent for å ha blitt kidnappet av FARC.
Rojas ble kidnappet av geriljagruppa FARC i 2002 da hun var valgkampsekretær for partiet Verde Oxígeno og presidentkandidaten Betancourt. Hun
ble frigjort i 2008. Rojas ble gravid med en geriljasoldat mens hun var kidnappet, noe som skapte mye debatt. Rojas er representant for ofrene i de
pågående fredsforhandlingene mellom FARC og colombianske myndigheter.
Hun var generalsekretær for menneskerettighetsorganisasjonen Fundación País Libre i perioden 2012-2014. I 2014 ble hun valgt som bystyremedlem for Partido Liberal i hovedstaden Bogota.
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