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Hoejeeen
mediabedrijf
kapotmaakt

Dezeweekwas ik vooral in ge-
sprekmet advocaten.De toe-
komst vanRBK, hetmedia-
bedrijfwaar ik aanverbonden
ben, staatweer eens ophet
spel.Nuniet vanwegedrukuit

hetKremlin.Dit keer hebbenwehet aande stok
met Igor Setsjin, de topmanvanRosneft –Rus-
lands staatsoliebedrijf.
Setsjin eist driemiljard roebel (43miljoen eu-

ro) vanwege reputatieschade.Die zouSetsjin
hebbenopgelopendoor eennieuwsbericht in
media vanRBK.Vertegenwoordigers van con-
currentBritishPetroleumhadden zich erover
beklaagddat Setsjin zijn goede relatiemethet
Kremlinmisbruikte omBPachter te stellen.Dat
was alles. Demegaclaimvandriemiljard roebel
is uniek, en zou, indien toegewezen, eennieuwe
doodsteek zijn voor onafhankelijkemedia.
RBK is bepaaldniet het eerstemediabedrijf

dat inde clinch ligtmet Setsjin, een vertrouwe-
ling vanpresident Poetin.Dezeweeknogwerd
de krantNovajaGazetadoor de rechter ge-
dwongen eenverhaal terug te trekken.
Dekrant berichtte ondermeer over de St Prin-

cessOlga, het indeAlblasserwaard gebouwde
86meter lange superjacht.Het eigendomvan
dit jacht is geheim,maarNovajaGazeta vond
foto’s op instagramdiehet jacht aande familie
koppelde. Setsjin achtte publicatie ‘schending
van zijn privacy’.
NovajaGazeta bracht daar tegen indat Setsjin

als ceo van eenvande grootste staatsonder-
nemingen juist eenpubliekfiguur is endat zijn
uitgavenpatroonook eenpublieke zaak is.Het
mochtniet baten.
ZakenkrantVedomosti trof hetzelfde lot.Na

een artikel over het velemiljoenenkostende
landgoedvanSetsjinwerdVedomosti gedwon-
gen alle nog in omloop zijnde exemplaren te
vernietigen.
Met zijnmegaclaim tegenRBK tilt Setsjin zijn

strijd tegendemedia echter naar eenheel
nieuwniveau.Hij probeert onsfinancieel kapot
temaken.HetRBKartikel hadnietsmet zijn
privéleven temaken.Met de juridische kracht

van zijnmiljardenbedrijf endedubieuze repu-
tatie vanRussische rechtbankenmaakt hij nog
eengoede kans ook.
Tot nu toewas berichtgeving over Poetin en

zijn directe familie een taboe. ‘Maarwebewe-
gen steedsmeer richting eenhele groeponaan-
raakbaren,’ zeimediajurist FedorKravjenko in
TheMoscowTimes. Onder hetmomvan ‘priva-
cy’ of ‘reputatieschade’willenmannenals
Setsjin depers op een afstandhouden. Terwijl
deze bazenvan staatsbedrijven, feitelijk niet
meer dangoedbetaaldewerknemers, juist on-
der eenvergrootglas zoudenmoeten liggen.
Zeker in een tijd dat de gemiddeldeRusde
broekriemmoet aantrekken.
De ironie iswel dat door al die rechtszaken

Setsjinmeer indepubliciteit staat danooit.
Googel Setsjin en je stuitmeteenop ‘landgoed’,
‘superjacht’ ende foto’s van zijnnieuwste
fotomodelvrouw.

Dezebazenvan staatsbedrijven
zouden juist onder een
vergrootglasmoeten liggen
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AnthonyRayHinton is de 152ste
persoondie onterecht is veroor-
deeld tot dedoodstraf, volgens
deEqual Justice Initiative (EJI),
eenorganisatie uitMontgomery,
Alabama. Advocaat Bryan
Stevenson richtte in 1994EJI op
om ter dood veroordeelde ge-
vangenendie geen geld hadden

voor een advocaat, bij te staan.
EJI heeft zijn aandachtsgebied
uitgebreid naar overvolle gevan-
genissen, buitensporig hard
straffen endisproportionele aan-
wezigheid van niet-blanke
mensen in het penitentiaire sys-
teem.BryanStevenson,wiens
boek Just Mercywekenlang op

debestsellerlijst stond vanThe
New York Times, zorgdeer in
2002 voor dat ballistische ex-
perts hetwapenende kogels
analyseerden in de zaak van
Hinton. Hoewel ze verklaarden
dat de kogels en hetwapenniet
bij elkaar hoorden,weigerde het
OpenbaarMinisterie de zaak te
heropenen. Stevensonmoest
twaalf jaar doorprocederen, tot
aan hetHooggerechtshof, omde
zaak heropend te krijgen enHin-
tons onschuld te bewijzen.
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de armen. ‘De zon schijnt. Dat was het eerste wat ik zei toen ik de gevangenis uitliep.’ FOTOBOBFARLEY/EPA

→ Anthony
Ray Hinton:
‘Mijn moeder
was de liefde
van mijn
leven. Toen
ze overleed,
wilde ik ook
dood.’ FOTO
RUTHHOPKINS

Twaalf jaarprocederenvooronschuld
In de VS is de doodstraf toegestaan in 31 staten. Sinds 1976, toen
de doodstraf na een tienjarige onderbreking weer werd inge-
steld, zijn er 1437 mensen omgebracht. Iets minder dan de helft
van de ter dood veroordeelden zijn Afro-Amerikanen of Latino’s.

Maar het lukte hem niet een goede advocaat te
vinden. Totdat hij Bryan Stevenson (zie kader)
ontmoette. “Ik zag hem een keer op tv praten
over de doodstraf en ik wist: hem moet ik heb-
ben. Ik schreef hem een brief. Stevenson en zijn
organisatie the Equal Justice Initiative (EJI)
hebben letterlijkmijn leven gered.”
Stevenson was overtuigd van Hintons on-

schuld enhet eerstewathij deed,was eenballis-

tisch expert inhuren die hetwapen en de kogels
analyseerde. Uiteindelijk kwamde zaak terecht
bij het Hooggerechtshof, die op grond van het
ontbrekende ballistische bewijs besloot dat er
eennieuwprocesmoest komen.
Op1april 2015wasAnthonyRayHintoneinde-

lijk weer een vrij man. “‘De zon schijnt’, dat was
het eerste wat ik zei toen ik de gevangenis uit-
liep.”


