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3 de MAIG de 2016
Dia Mundial de la Llibertat de Premsa

A LA PRESÓ PER INFORMAR
EL CAS "SHAWKAN"
Mahmoud Abu Zied “Shawkan” és un fotoperiodista egipci que
treballava per les agències Demotix i Corbis quan va ser detingut, el
14·08·2013, mentre cobria informativament una manifestació de
partidaris del deposat President Mohamed Morsi a la plaça de Rabaa
Al-Adawiya d'El Caire.
Els periodistes Michael Giglio (EEUU) i Louis Jammes (France)
també van ser detinguts al mateix acte, però poques hores després
els van deixar en llibertat amb disculpes de la policia. Per contra,
Shawkan va ser torturat a comissaria i quatre dies després va
ingressar a la presó d'Abu Zaabal al nord d'El Caire. Aquesta és
l'avantatge que té ser egipci a l'Egipte sota el règim militar d'Abdel
Fattah Al-Sisi.
Shawkan està acusat d'"assassinat, intent d'assassinat, pertinença a
organització il·legal, paticipació en una manifestació igualment il·legal i
possessió d'armes", uns càrrecs inversemblants que si es declarat
culpable poden condemnar-lo a mort
A data d'avui ja porta 1000 dies detingut per uns fets que no ha
comès, havent-se superat amb escreix el temps màxim de presó
preventiva que contempla l'article 143 del Codi Penal egipci (la qual
cosa les autoritats es passen igualment pel forro), a l'espera de ser
jutjat juntament amb altres 700 persones. Malalt d'hepatitis C i
d'anèmia sense tenir accès al tractament mèdic que necessita, el
passat mes de març va ser castigat a quatre dies d'aïllament i
suspensió de visites durant dos setmanes, mentre que als seus
familiars els tracten com a gossos quan van a visitar-lo.

Aquest és el pa que s'hi dóna a l'Egipte de l'actual President Abdel
Fattah Al-Sisi, un dictador armat fins el cul per les potencies
occidentals que declamen hipòcritament la democràcia i capgiren les
urnes quan el resultat no els agrada, que és exactament el que van
fer front a la victòria electoral dels Germans Musulmans encapçalats
per Mohamed Morsi.
Reporters Sense Fronteres (RSF) ha fet repetides gestions en
defensa de Shawkan i altres periodistes empresonats a l'Egipte, de
moment sense èxit perquè les autoritats d'aquest país a la cua del
món en llibertats democràtiques no respecten ni la seva pròpia
Constitució, així com tampoc cap dels compromisos internacionals
pel que fa a la llibertat d'expressió i de premsa.
 Avui, Dia Mundial de la Llibertat de Premsa 2016, RSF i
Amnistia Internacional (AI) demanen als internautes que utilitzin
el hastag #FreeShawkan des de Twitter per a donar suport al
fotoperiodista egipci i afegir-se a la campanya internacional pel
seu alliberament.
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