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Apelo à retirada do projeto de lei que anistia crimes cometidos durante a ditadura, entre os 
quais cinco jornalistas mortos 
 
Repórteres sem Fronteiras apela solenemente à retirada de um projeto de lei que anistia os 
autores dos crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura militar e que será votado 
em breve. Na sequência de uma iniciativa de seis deputados da coligação no poder, esta emenda 
à lei de anistia de 1989 – que só se aplicava ao período de guerra civil entre 1986 e 1992 – 
implicaria a prescrição de todas as violências cometidas a partir do golpe de Estado militar de 25 
de fevereiro de 1980, liderado pelo coronel Desi Bouterse. Se assim for, os assassinatos de cinco 
jornalistas, a 8 de dezembro de 1982 em Fort Zeelandia, correm o risco de permanecer 
definitivamente impunes. 
 
“Esse projeto de lei constitui um insulto à memória das vítimas, que pagaram com suas vidas sua 
luta pelos direitos humanos e a liberdade de informação face a um regime de terror. Utilizar o 
argumento da ‘reconciliação’ e da ‘estabilidade’ do país para instaurar a impunidade não passa de 
puro cinismo. Ainda para mais, a anistia entraria em vigor no momento em que termina o 
julgamento desse caso, em curso desde 2007, e em que os testemunhos se acumulam contra o 
principal suspeito: Desi Bouterse, de regresso ao poder pelas urnas em julho de 2010 e atual 
Presidente da República. Exigimos a retirada desse projeto de lei. Desi Bouterse tem de 
responder perante a justiça sobre seu passado, mesmo que a audiência só se possa realizar no 
final do seu atual mandato presidencial”, declarou Repórteres sem Fronteiras. 
 
Na noite de 8 a 9 de dezembro de 1982, quinze opositores do regime militar acusados de 
‘conspiração’ foram detidos, torturados e executados no quartel de Fort Zeelandia. Entre as 
vítimas contavam-se cinco jornalistas: Andre Kamperveen, proprietário e diretor da estação 
Radio ABC, Frank Wijngaarde, repórter da mesma rádio, assim que os jornalistas de imprensa 
escrita Leslie Rahman, Bram Behr e Jozef Slagveer. Após a matança, os militares incendiaram 
as instalações de Radio ABC, Radio Radika e do diário De Vrije Stem. Nesse período, nenhum 
meio de comunicação tinha autorização para publicar ou emitir excetuando a estação de rádio 
estatal SRS e o diário De Ware Tijd. 
 
Desi Bouterse reconheceu sua “responsabilidade política” no massacre de Fort Zeelandia, embora 
tenha afirmado que não se encontrava presente no local durante os fatos. Esta linha de defesa foi 
questionada no decorrer do julgamento, em curso desde 2007. Perante o tribunal militar, o antigo 
oficial golpista Ruben Rozendaal – apelidado de “Judas” por Desi Bouterse – declarou contra o 
antigo ditador. As alegações do Ministério Público serão conhecidas a 13 de abril e a sentença em 
maio. 
 
“Os traumas do passado são perpetuados pela impunidade, por definição contrária ao princípio do 
Estado de direito e à expressão das liberdades públicas fundamentais. A coragem das sociedades 
civis, dos magistrados e dos jornalistas em outros países da América Latina, especialmente 
aqueles do Plano Condor (http://es.rsf.org/americas-avances-judiciales-cruciales-pero-28-10-
2011,41314.html), constitui neste campo a mais preciosa das lições”, concluiu Repórteres sem 
Fronteiras. 


