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Klokkenluider Maria Efimova vreest voor haar 
veiligheid: "Dit maakt deel uit van hun 
wraakzuchtige strategie: mij het zwijgen opleggen" 
 
MeRA25 en DiEM25 oefenen druk uit op de Griekse regering om 
asiel te verlenen aan Maria Efimova, de klokkenluider in het 
centrum van een corruptieschandaal in Malta waarbij hoge 
ambtenaren betrokken zijn. 
 

 
 
 
Net toen ze dacht dat de vervolging voorbij was, besefte Maria 
Efimova, de Russische klokkenluider die hielp de corrupte banden 
tussen de georganiseerde misdaad en het politieke establishment van 
Malta bloot te leggen, dat de nachtmerrie terug was. Afgelopen 
maandag 16 november werd de echtgenoot van Efimova op Kreta 
gearresteerd op verzoek van de Cypriotische autoriteiten. 
 
Efimova is een voormalig werknemer van Pilatus Bank, die in 2017 de 
bron was van de Maltese onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. 



De journalist onthulde een ingewikkeld web van corruptie en 
witwaspraktijken in Malta op basis van de informatie in het ‘Panama 
Papers’ -schandaal, en daarbij betrokken hoge ambtenaren in het land, 
waaronder premier Joseph Muscat. Caruana Galizia, een moeder van 
drie kinderen, werd eind 2017 vermoord, toen haar auto op slechts 
enkele meters van haar huis werd opgeblazen. 
 

 
Monument van Daphne Caruana Galizia 
 
Aanvankelijk trad Efimova op als een anonieme bron voor Caruana Galizia, maar 
toen haar identiteit bekend werd gemaakt, vluchtte ze met haar man en twee 
kinderen het land uit en zocht haar toevlucht in Griekenland. 
 
Eerder deze week, toen haar man Pantelis Varnava in afwachting van een 
hoorzitting werd vrijgelaten, benaderde Efimova MeRA25-partijleider en DiEM25-
oprichter Yanis Varoufakis. “Op dit moment is openbaar gaan, mijn verhaal delen met 
de wereld, alles wat ik nog heb om mezelf en mijn gezin te beschermen. Als een 
verzekeringspolis voor het geval er iets met ons zou gebeuren.” zei Efimova. 
 
Varoufakis uitte zijn ernstige bezorgdheid over de veiligheid van Efimova. "De bron 
die heeft geholpen bij het blootleggen van een witwas- en corruptieschema waarbij de 
voormalige premier van Malta betrokken is, wordt nu fel aangevallen door Malta, 
Cyprus en een moorddadig bedrijf dat alles wil doen om haar het zwijgen op te leggen. 
We zullen vechten om haar te beschermen, net zoals we dat doen met andere 
voorvechters van transparantie en vrijheid van informatie zoals Julian Assange ”, zei 
Varoufakis. 
 



"Door achter mijn man aan te gaan op verzonnen beschuldigingen, proberen ze 
gewoon druk op mij uit te oefenen", zei Efimova. "Dit is weer een plotwending." De 
beschuldigingen hebben betrekking op de tijd dat zij en Varnava op Cyprus 
woonden in 2013. Varnava, merkt ze op, heeft zelfs nooit gewerkt bij het bedrijf 
waarvan hij wordt beschuldigd te hebben gestolen. 
 
Efimova won eerder een strijd tegen de Maltese regering toen deze om haar 
uitlevering vroeg in 2018 en een Griekse rechtbank het verzoek vernietigde. 
 
Sinds de arrestatie van haar man wordt Efimova bedreigd via Facebook. Een van die 
berichten luidt: “Kom terug naar Malta, anders zullen we je op de een of andere 
manier vinden. Je moet hier boeten, stomme leugenaar! " Ze deed aangifte bij de 
politie en meldde de dreigementen aan Facebook; het sociale netwerk heeft niet 
gereageerd. 
 
Grotendeels als gevolg van Caruana Galizia’s onderzoek en de cruciale bijdrage van 
Efimova daaraan, werd de vergunning van Pilatus Bank in 2018 ingetrokken door 
de Europese Centrale Bank. 
 
Renata Ávila, een lid van DiEM25's Coördinerende Collectief en juridisch adviseur 
van Julian Assange, hekelde de situatie van Efimova als weer een geval van een 
aanslag op klokkenluiders over de hele wereld: “Dit is een dringende oproep aan de 
Europese Unie om de invoering van de wetgeving voor het beschermen van 
klokkenluiders te versnellen. Het niveau van geweld en corruptie waar 
waarheidsvertellers mee te maken hebben en het falen van onze instellingen om hen 
te beschermen, kan niet voortduren. Het geval van Maria Efimova is een nieuwe test 
voor Europa's moed; het is de kans om als gemeenschap op te treden, over de grenzen 
heen te handelen en haar belofte na te komen om de veiligheid van klokkenluiders en 
hun recht op een leven vrij van angst voor vervolging en vergelding effectief te 
beschermen en te garanderen. Maria en alle klokkenluiders maken de democratie in 
Europa sterker." 
 
Efimova zei dat ze in het bezit is van niet-vrijgegeven informatie en bewijsmateriaal 
met betrekking tot Caruana Galizia’s onderzoek van naar illegale transacties. 
 
Varoufakis heeft aangekondigd dat MeRA25, de politieke partij van DiEM25 in 
Griekenland, binnenkort een verzoek zal indienen bij het Griekse parlement om 
Efimova politiek asiel te verlenen, evenals een wetgevend initiatief om de Griekse 
klokkenluiderswetten te verbeteren. 
 
Maar Efimova verwacht dat deze situatie zal verslechteren en nog gevaarlijker zal 
worden voor haar en haar familie. Bovendien heeft ze onlangs vernomen dat er in 
Malta een nieuwe zaak tegen haar is aangespannen wegens meineed. De 
aanhoudende arrestatiebevelen zetten haar familie onder zware financiële druk. 



"De juridische kosten lopen op en we zullen binnenkort financieel ten gronde gericht 
worden", zei ze. 
 
"Dit maakt deel uit van hun wraakzuchtige strategie: mij het zwijgen opleggen." 
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