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2020 is natuurlijk het jaar van COVID-19. Dit zorgde 
ook bij L4L voor veranderingen. Vanaf maart zaten 
de medewerkers van L4L thuis. Even vreesden 
wij dat het werk van L4L onmogelijk zou worden. 
Proceswaarnemingen gingen niet door, net als een al 
georganiseerde speaker tour en andere bijeenkomsten. 
Maar van stilstand bleek geen sprake. Het jaar 2020 
was minstens net zo druk als voorgaande jaren, alleen 
anders.

Voorwoord

COVID-19 betekende extra 
moeilijkheden voor de advocaten voor 
wie wij opkomen. We schreven er 
een serie over, de ‘COVID-19’- serie. In 
Iran, Egypte en Turkije werden grote 
groepen gevangenen vanwege het 
besmettingsgevaar vrijgelaten uit 
overbevolkte gevangenissen. Maar 
politieke gevangenen, waaronder 
advocaten, kwamen niet vrij. Wij 
voerden een stevige campagne om dat 
tij te keren, helaas zonder succes.  

Ook van afstand bleken wij veel te 
kunnen doen om advocaten wereldwijd 
te steunen. Wij stuurden kaarten naar 
gedetineerde advocaten in het kader 
van onze #FreeTheLawyers campagne. 
Wij ondersteunden via brieven en 
petities advocaten uit onder meer 
Belarus, Zimbabwe, Iran, Egypte, Polen, 
China, Turkije, Azerbeidzjan, Venezuela 
en de Filipijnen. We namen online deel 
aan sessies bij de Verenigde Naties. 
We organiseerden persconferenties, 
seminars, trainingen en een speaker 
tour.  En het leuke was dat het aantal 
deelnemers aan onze activiteiten veel 
groter was dan voorheen. Aan de online 
bijeenkomsten houden we dus vast in 
2021. 

Persoonlijk heb ik versteld gestaan 
van de geweldige manier waarop de 
staf van L4L, ondanks alle COVID-
perikelen, zijn werk is blijven doen. Ook 
onze vrijwilligers waren onverminderd 
productief, flexibel en enthousiast. Vol 
bewondering zeg ik hen dank, net als 
alle sponsoren en donateurs die ons in 
COVID-tijd zijn blijven steunen. 

2020 was ook het jaar waarin advocate 
Ebru Timtik uit Turkije na een lange 
hongerstaking in gevangenschap 
overleed. Zij streed voor een eerlijk 
proces voor iedereen. Haar dood 
was een grote klap, natuurlijk voor 
haar familie, vrienden en collega´s in 
Turkije, maar ook voor de internationale 
gemeenschap. Advocaten en 
organisaties uit vele landen, ook uit 
Nederland, herdachten haar met een 
indrukwekkende minuut stilte. Ebru 
inspireert ons om ons ook in 2021 voor 
advocaten over de hele wereld in te 
zetten. 

Irma van den Berg
Voorzitter Lawyers for Lawyers
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Wij zijn  
Lawyers for Lawyers

defend

empower

influence

+ over L4L

Met de inzet van advocaten in Nederland, 
steunen wij vakgenoten die bedreigd of  
vervolgd worden vanwege hun werk. Waar 
ook ter wereld. We werken met drie pijlers. 
Drie programma’s waarin Nederlandse 
advocaten met hun tijd, kennis en aandacht 
bijdragen aan een vrije en onafhankelijke 
advocatuur.

Een vrije en onafhankelijke advocatuur. Voor  
iedere advocaat. Waar ook ter wereld 
Lawyers for Lawyers is een  
onafhankeljk netwerk van advocaten voor  
advocaten. Wij komen op voor vakgenoten 
die in hun beroep worden bedreigd en  
tegengewerkt. Omdat hun rechten 
ook onze rechten zijn. Zo verdedigen we 
samen de rule of law.

We support individual lawyers under threat and generate 
international attention. 

 
We	empower	lawyers	and	lawyers’	associations	to	fulfil	their	
role in upholding human rights. 

We advocate for laws, policies and practices that ensure 
protection for the independence and safety of lawyers.

LAWYERS FOR
LAWYERS

Lawyers for Lawyers
Defend the rule of law

Kerncijfers

172 37 64
we voerde actie voor   in maar liefst    met de hulp van

          advocaten          landen         advocaat-vrijwilligers

+ over L4L
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individual lawyers under threat and generate international attention.+ defend
Advocaten waar dan ook kunnen op ons rekenen. We gaan op missie om 
processen bij te wonen (trial monitoring), we schrijven brieven en rapporten 
om vakgenoten te steunen (advocacy) en we zijn bereikbaar voor advocaten 
uit de hele wereld. Ook vragen we aandacht voor collega’s die vanwege hun 
werk in de gevangenis zitten.

#FreeTheLawyers 
Campaign
Op 10 december 2019 lanceerde Lawyers 
for Lawyers de #FreeTheLawyers 
campagne. Tijdens deze tweejarige 
campagne vraagt Lawyers for Lawyers 
aandacht voor zeven advocaten, uit 
Turkije, Tadzjikistan, Egypte,  Saoedi-
Arabië, China en Iran die tot langdurige 
gevangenisstraffen werden veroordeeld in 
verband met hun werk. 

Buzurgmehr Yorov is een van de advocaten 
voor wie actie wordt gevoerd met de 
#FreeTheLawyers campagne. Hij werd 
in 2015 gearresteerd en na verschillende 
processen veroordeeld tot in totaal 22 jaar 

gevangenisstraf. Lawyers for Lawyers 
heeft reden om aan te nemen dat zijn 
veroordeling verband houdt met zijn werk 
als advocaat. In 2019 oordeelde de Working 
Group on Arbitrary Detention (WGAD) naar 
aanleiding van een petitie van Lawyers 
for Lawyers en Freedom Now dat er geen 
sprake was geweest van een eerlijk proces 
en dat de detentie van Buzurgmehr Yorov 
zijn recht op vrijheid van meningsuiting 
schendt. De WGAD riep de Tajikse 
autoriteiten op om Buzurgmehr Yorov direct 
vrij te laten. Helaas is daar tot op heden 
nog geen gehoor aan gegeven. In 2020 zat 
Buzurgmehr Yorov daarom al 5 jaar in de 
gevangenis.

“Everything we say and write about Buzurgmehr reaches 
him in one way or another. The sense of solidarity 
gives him strength and confidence in his work. The 
awareness of Buzurgmehr’s case is not only important 
to him as one of the ways for achieving justice, but it 
is also very important for society, which is deprived 
of any information about the true reasons behind the 
arrestations, the pressure, and the repression against 
the human rights defenders in the country”. 

– Jamshed Yorov, broer van Buzurgmehr Yorov.

In 2020 voerden wij op verschillende manieren actie voor de advocaten in de campagne. Zo 
verstuurden wij meer dan 250 groeten- en verjaardagskaarten met behulp van ons internationale 
netwerk en schreven we een groot aantal brieven waarin wij opriepen tot de onmiddellijke en 
onvoorwaardelijke vrijlating van de advocaten. Ook hebben wij talloze video’s, posts op sociale media 
en andere interventies gedaan om het bewustzijn over deze advocaten te vergroten en te zorgen dat 
zij niet vergeten worden.

Free The Lawyers

Illustraties gemaakt door Elisabeth van der Spek

+ defend
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individual lawyers under threat and generate international attention.+ defend

Advocaten in de 
gevangenis lopen risico 
door COVID-19

Dat geldt zeker voor gedetineerde 
advocaten in (overvolle) gevangenissen, 
zoals in Turkije, Egypte, Iran en Tajikistan. 
Zij lopen grote gezondheidsrisico’s. 
Voor hen hebben wij in 2020 via social 
media campagnes aandacht gevraagd, 
organiseerden we online conferenties 
en dienden petities in, met als doel dat 
advocaten die vanwege hun werk of 
legitieme activiteiten gedetineerd zitten, juist 
nu worden vrijgelaten. 

Door de coronacrisis kregen onze 
activiteiten voor advocaten in Turkije in 
2020 een andere vorm dan gebruikelijk. 
Omdat wij niet langer naar Turkije konden 

afreizen, hebben wij zittingen in zaken tegen 
advocaten noodgedwongen op afstand 
gevolgd. Daarnaast voerden wij met vele 
ordes van advocaten en internationale 
organisaties actie voor de vrijlating van Ebru 
Timtik en Aytaç Ünsal, twee advocaten die 
na een oneerlijk proces zijn veroordeeld 
tot lange gevangenisstraffen en in april 
2020 begonnen met een hongerstaking 
om op te roepen tot een eerlijk proces 
voor iedereen in Turkije. Zo hebben wij 
een persconferentie georganiseerd en 
vroegen wij de Special Rapporteur on the 
Independence of Lawyers and Judges van 
de Verenigde Naties om ‘urgent action’. 

De coronacrisis in 2020 heeft het werk van Lawyers for Lawyers het afgelopen jaar 
veranderd, maar zeker niet verminderd. Aan het begin van de crisis stelde de VN Hoge 
Commissaris	voor	de	Mensenrechten	Michelle	Bachelet	dat:	 
 
“Now, more than ever, governments should release every person detained without 
sufficient	legal	basis,	including	political	prisoners	and	others	detained	simply	for	
expressing critical or dissenting views”.

Helaas is Ebru Timtik op 27 augustus 2020 na een hongerstaking van 238 
dagen overleden. Op 7 september hebben advocaten van verschillende 

advocatenkantoren en balies in Nederland een minuut stilte in acht 
genomen om advocaat Ebru Timtik te herdenken. 

Foto: NautaDuthilh (boven) en Stek Advocaten (onder)

+ defend
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lawyers and lawyers’ associations to fulfil their role in upholding human rights.+ empower

Wij helpen collega-advocaten wereldwijd met kennis en expertise. Zo 
geven we trainingen in internationaal recht. Advocaten die steun zoeken, 
verbinden we met betrokken collega’s in Nederland. Ook gaan we op fact 
finding missions: reizen om met eigen ogen de situatie ter plekke in kaart te 
brengen. 

In april 2020 heeft Lawyers for Lawyers een 
training gegeven aan  een groep van in totaal 
16 Oost-Afrikaanse advocaten. De training vond 
plaats in Oeganda en betrof de regionale- en 
internationale mensenrechten mechanismen 
waar de advocaten gebruik van kunnen maken om 
niet alleen hun cliënten te beschermen, maar ook 
henzelf. 

Training voor 
Oost-Afrikaanse 
advocaten in Oeganda

Training aan Kirgizische 
advocaten over Orde van 
Advocaten en tuchtrecht
In december 2020 heeft Lawyers for 
Lawyers een online training gegeven aan 
advocaten uit Kirgizië. De training bood de 
advocaten de kans om meer te weten te 
komen over de advocatenwet, kernwaardes 
voor advocaten en tuchtprocedures in 
Nederland. Onder andere werd het belang 
van een onafhankelijke Orde van Advocaten 

besproken en van regelgeving en ethiek voor 
advocaten.

De training werd gegeven door twee 
van Lawyers for Lawyers vrijwilligers en 
ondersteund door het Justice Defenders 
Program van de American Bar Association.

+ empower
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laws, policies and practices that ensure protection for the independence and safety 
of lawyers

+ influence

We pleiten voor een vrije en onafhankelijke advocatuur. We reizen naar de 
VN in Genève voor presentaties en we spreken vertegenwoordigers van 
regeringen (advocacy). Daar benadrukken we continu het belang van de UN 
Basic Principles on the Role of Lawyers, de internationale afspraken over 
de onafhankelijke rol van advocaten. Ook organiseren we bijeenkomsten 
voor Nederlandse advocaten, advocatenkantoren en ordes, om hen bewust 
te maken van de situatie van hun internationale collega’s. En via kanalen 
zoals social media delen we de verhalen van advocaten die door hun werk 
bedreigd of vervolgd worden.

Mondeling statement 
Kazachstan
Lawyers for Lawyers heeft in 2020 
meerdere UPR-rapporten ingediend 
en deze voorzien van een mondeling 
statement tijdens de VN Mensenrechten 
Raad sessies. Op 12 maart 2020 was het 
de beurt aan Kazachstan. Lawyers for 
Lawyers vroeg samen met de International 
Bar Association’s Human Rights Institute 
aandacht voor de bedreigingen en 
tegenwerking die veel advocaten in 
Kazachstan ervaren, voor de druk die wordt 
uitgeoefend op advocaten die gevoelige 
zaken behandelen en voor de sancties die 
gelden voor advocaten die gebruik maken 
van hun recht op vrijheid van meningsuiting. 

In de mondelinge verklaring heeft Lawyers 
for Lawyers de Kazachstaanse autoriteiten 
opgeroepen om de onafhankelijkheid van 
de advocatuur te waarborgen en advocaten 
te beschermen tegen onrechtmatige 
inmenging in hun professionele activiteiten.

Naast het UPR-rapport over Kazachstan 
heeft Lawyers for Lawyers 11 andere 
rapportages en verklaringen afgelegd bij 
de VN Mensenrechten Raad en het VN 
Mensenrechtencomité over de situatie 
van advocaten in Nepal, Turkije, Myanmar, 
Azerbeidzjan, Iran, Egypte, Rusland en de 
Filipijnen.

COVID-19 Series
de impact van de crisis op 
advocaten wereldwijd
In 2020 bracht Lawyers for Lawyers een 
COVID-19 serie uit, waarin negen advocaten 
uit verschillende landen aan het woord 
kwamen om te vertellen over de impact van 
de coronacrisis op hun beroepsgroep.

Voor advocaten in een aantal landen is 

het lastig hun werk te kunnen doen vanuit 
huis. Niet alleen is er geen goede online 
infrastructuur, de rechtstaat is vaak nog 
volledig ingericht op persoonlijk contact. 
Veel zaken liggen nu dus volledig stil, terwijl 
afhandeling nu juist voor velen in overvolle 
gevangenissen zo prangend is. 

 

“The pandemic has impacted heavily on our work in 
many ways. Take, for example, the issue of ‘working 
from home’. This is almost completely alien to us here, 
but I know it’s been a normal and common practice in 
other places like the Netherlands, even long before the 
pandemic. You can imagine, for a legal system where 
even the filing of court processes must be done in 
person and where court proceedings have always been 
done in person, for such a system to observe a total 
lockdown that is foisted on it abruptly, makes our work 
as lawyers very difficult.”

- advocaat Justus Ijeoma uit Nigeria

Bovendien vertellen advocaten uit meerdere landen dat de regels rondom COVID-19 ook gebruikt 
worden om sommige dissidenten het zwijgen op te leggen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Zimbabwe, 
Egypte en China, waar mensenrechtenverdedigers, waaronder advocaten, onterecht vast worden 
gehouden en advocaten effectief worden gehinderd om hun cliënten bij te staan.

+ influence
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laws, policies and practices that ensure protection for the independence and safety 
of lawyers

+ influence

In november en december 2020 
organiseerde Lawyers for Lawyers met 
steun van Wolters Kluwer een online 
speaker tour met als gastspreker 
mensenrechtenadvocaat Czarina Musni 
uit de Filipijnen. Tijdens de speakertour 
sprak Czarina met advocaten van 
advocatenkantoren, Jonge Balies en met 
rechtenstudenten. In totaal hebben rond 
de 400 advocaten en studenten Czarina’s 
verhaal gehoord.  
 
Czarina sprak over de alarmerende  
situatie van advocaten in de Filipijnen 
en deelde zij waardevolle informatie 
over haar eigen ervaringen als 

mensenrechtenadvocaat. Zij besprak het 
probleem van ‘red-tagging’, zoals in de 
Filippijnen het publiekelijk belasteren van 
advocaten, politici van de oppositie en 
journalisten wordt genoemd. Ze worden tot 
communisten of terroristen bestempeld. 
Sinds president Duterte op 30 juni 2016 
aantrad, is het aantal aanvallen op 
advocaten aanzienlijk toegenomen.  
Tussen juli 2016 en eind 2020 werden er 
tientallen advocaten gedood. De meeste 
aanvallen op advocaten hielden verband 
met het uitoefenen van hun professionele 
taken of worden verondersteld werk 
gerelateerd te zijn. 

Czarina sloot elke presentatie af met de volgende uitspraak:  “Ang Tao, Ang Bayan, Ngayon ay 

Lumalaban!” . Wat zich vertaalt naar 

“Een verenigd volk zal nooit verslagen worden!”

Online Speakertour met 
Czarina Musni uit de 
Filipijnen 

“We are perpetually grateful that international organiza-
tions like yours stand in solidarity with us. The support that 
you extend to us, adds fuel to our passion to continue the 
work that we do. And gives us courage to go on, knowing 
that we are not alone.’

-  Czarina Musni, advocaat uit de Filipijnen
Foto van Justice and Peace Netherlands

Join 
Lawyers for Lawyers
Lawyers for Lawyers is een netwerk van advocaten die zich inzetten voor collega’s in het 
buitenland. We nodigen je van harte uit om ons te helpen – om je vakgenoten te helpen. 
Dit	kan	door	deel	te	nemen	aan	onze	activiteiten	of	door	ons	financieel	te	ondersteunen.

Trial monitoring
Advocaat-vrijwilligers observeren processen tegen advocaten. Het gaat om advocaten die vervolgd 
worden en die daardoor belemmerd worden in hun beroepsuitoefening. 

Fact finding
Advocaat-vrijwilligers nemen deel aan fact-findingmissies om onderdrukking van advocaten aan de 
kaak te stellen. Fact-findingmissies bieden morele steun aan individuele advocaten en hun omgeving. 
Onze rapporten vormen de basis voor lobby bij overheden en organisaties als de Verenigde Naties.

VN-activiteiten
Advocaat-vrijwilligers werken mee aan adviezen en rapporten voor de Verenigde Naties (VN). Lawyers 
voor Lawyers heeft een VN-ECOSOC status. Daardoor kunnen advocaat-vrijwilligers deelnemen aan 
VN-conferenties en -bijeenkomsten. 

Schrijfacties
Advocaat-vrijwilligers schrijven brieven aan de autoriteiten in het land waar een bedreigde of 
gedetineerde advocaat zich bevindt. In onze brieven roepen wij op tot vrijlating, onafhankelijk 
onderzoek en een onbelemmerde beroepsuitoefening. 

Donateurs
Advocaten ondersteunen Lawyers for Lawyers met jaarlijkse of maandelijkse donaties. Op individuele 
titel of met hun advocatenkantoor. Hierdoor maken zij de activiteiten mogelijk en waarborgen zij de 
onafhankelijkheid van onze stichting.

Join us! 

Wil jij je ook inzetten voor Lawyers for Lawyers?

Dat kan! Stuur ons een e-mailtje op: info@lawyersforlawyers.nl

___

mailto:info%40lawyersforlawyers.nl?subject=join%20L4L
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Financiële verantwoording
2020

+ financiën

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 2020 
(€) 

Begroot  2020  
(€)

BATEN

Baten van particulieren 56.788 40.000

Baten van bedrijven 77.731 80.000

Baten van andere ogranisaties zonder winststreven 70.731 125.000

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN 205.250 245.000

Overige baten 851 500

SOM VAN DE BATEN 206.101 245.500

LASTEN

Besteed aan doelstellingen:

Supporting lawyers(Defend/Implement) 38.527 53.943

Supporting lawyers(Empower) 38.939 94.534

Creating awareness 37.890 37.500

115.356 185.977

Wervingskosten 17.684 29.845

afschrijvingen 534 0

Kosten beheer en administratie 40.067 38.200

SOM DER LASTEN 173.641 254.023

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 32.460 -8.523

Saldo financiële baten en lasten -1.216 0

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 31.244 -8.523

Het in 2020 gerealiseerde resultaat was EUR 31.244. 

Het jaar 2020 is anders verlopen dan Lawyers for Lawyers van te voren gepland en begroot had 
door het uitbreken van de wereldwijde COVID-19 crisis. Door het uitbreken van deze crisis was het 
niet langer mogelijk om te reizen, waardoor een aantal van de door Lawyers for Lawyers geplande 
projecten geen uitvoering kon vinden. Dat is ook duidelijk terug te zien in de begrote lasten en de 

Bezoldiging directie 
Het bestuur van Lawyers for Lawyers heeft 
op advies van de remuneratiecommissie 
het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de 
directiebeloning en de hoogte van andere 
bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het 
beleid wordt periodiek geactualiseerd. De 
laatste evaluatie was in januari 2021. 

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid 
en de vaststelling van de beloning volgt 
Lawyers for Lawyers de Regeling beloning 
directeuren van goededoelenorganisaties 
(zie www.goededoelennederland.nl). 

De regeling geeft aan de hand van 
zwaartecriteria een maximumnorm voor het 
jaarinkomen. De weging van de situatie bij 
Lawyers for Lawyers vond plaats door de 
remuneratiecommissie.  Dit leidde tot een 
zogenaamde BSD-score van 340 punten 
met een maximaal jaarinkomen van EUR 
88.310 (1 FTE/12 mnd.). 

De voor de toetsing, aan de geldende 
maxima, relevante werkelijke jaarinkomens 
van de directie bedroegen (2020  in EUR) 
voor S. de Graaf  (0,8 FTE/12 mnd.): 39.294. 
Deze beloning bleef binnen de geldende 
maxima. 

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/
bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen 
en de overige beloningen op termijn bleven 
(voor S. de Graaf, met een bedrag van 
EUR 40.590) binnen het in de regeling 
opgenomen maximum bedrag van EUR 
201.000 per jaar.

De belaste vergoedingen/bijtellingen, 
de werkgeversbijdrage pensioen en de 
overige beloningen op termijn stonden 
bovendien in een redelijke verhouding tot 
het jaarinkomen. 

De hoogte en samenstelling van de 
bezoldiging worden in de jaarrekening 
toegelicht in de toelichting op de staat van 
baten en lasten. 

+ financiën

daadwerkelijke lasten, met name onder de empowerment pijler. Ook onder de pijlers Defend en 
Influence kon niet meer gereisd worden. Desondanks konden onder die pijlers nog steeds vele 
activiteiten op alternatieve manier, veelal online, uitgevoerd worden, waardoor het verschil tussen de 
begrote lasten en daadwerkelijke lasten minder groot is. Door de COVID-19 crisis konden ook een 
aantal geplande fondsenwerf evenementen geen doorgang vinden. Voor meer informatie verwijzen 
wij u graag naar de jaarrekening 2020 met beoordelingsverklaring van de accountant op onze 
website. De reserves van Lawyers for Lawyers zijn overeenkomstig de normering van de Commissie 
Herkströter (Commissie Vermogensnormering Goede Doelen), samengevat: een continuïteitsreserve 
van maximaal anderhalf maal de jaarlijkse omzet.
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Law	firm	in	the	picture
NautaDutilh

‘There is a wind of change blowing in the 
region, but sometimes it misses some 
places’, dit zei de Oegandese human 
rights lawyer Shibolo Awali Sean tijdens 
een bijeenkomst over LHBT+ rechten die 
NautaDutilh afgelopen december samen 
met Lawyers for Lawyers organiseerde. 
Shibolo vertelde dat hoewel in 2014 het 
Oegandese Constitutionele Hof de Anti-
Homoseksualiteitswet ‘nietig’ verklaarde, 
er nog steeds mensen gearresteerd en 
mishandeld worden onder het voorwendsel 
dat het illegaal is om homoseksueel te zijn. 
Advocaten als Shibolo zetten zich, ondanks 
tegenwerking vanuit de maatschappij en de 
regering, in voor de rechten van de LHBT+ 
gemeenschap. 

De uitspraak van Shibolo is me 
bijgebleven, omdat het laat zien waarom 
het zo belangrijk is dat advocaten vrij en 
ongehinderd hun werk kunnen doen. Omdat 
er soms plekken worden overgeslagen. En 
juist op die plekken zijn advocaten nodig.  Ik 

ben er daarom trots op dat we al een aantal 
jaar partner zijn van Lawyers for Lawyers, 
dat onze advocaten zich als vrijwilliger 
inzetten voor Lawyers for Lawyers en dat 
we gezamenlijk activiteiten organiseren 
om de aandacht te vestigen op het werk 
van advocaten over de gehele wereld die te 
maken krijgen met represailles, ongepaste 
inmenging of onredelijke beperkingen bij 
het uitoefenen van hun beroep. ‘Access to 
justice’ is een mensenrecht. Iedereen heeft 
recht op toegankelijk juridisch advies, op 
een functionerend rechtssysteem. Dit raakt 
ook de kern van wie wij als NautaDutilh zijn. 
Als advocatenkantoor bevinden wij ons in 
een unieke positie om een eerlijker toegang 
tot de rechter te bevorderen en een verschil 
te maken voor individuen en organisaties 
over de hele wereld. Daarbij staan we 
samen sterker. In een wereld waarin de 
‘winds of change’ lang niet overal komen, 
is het essentieel om samen te werken met 
organisaties zoals Lawyers for Lawyers.

- Petra Zijp, partner bij NautaDutilh
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LAWYERS FOR
LAWYERS

Dat was 2020

Maar wij gaan door. Op naar een vrije en onafhankelijke 

advocatuur. Voor iedere advocaat. Waar ook ter wereld.

Lawyers for Lawyers

Defend the rule of law

lawyersforlawyers.org

http://lawyersforlawyers.org 
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