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In 2016 beleefde Lawyers for Lawyers zijn dertigste 

verjaardag. Een mooie mijlpaal maar jammer genoeg ook 

het bewijs dat de Rule of Law permanent bevochten moet 

worden. En dat de positie van de advocaat nog op erg veel 

plaatsen ter wereld onder zware druk staat.

Lawyers for Lawyers ontwikkelt zich de laatste ruim tien 

jaren steeds breder. Vroeger alleen maar reactief: we 

kwamen in actie als een advocaat bedreigd, gevangen 

genomen of vermoord was. We schreven dan onze brieven, 

voerden campagne en zochten de publiciteit. Dat doen 

we nog steeds. En dat heeft ook zin: dat horen wij terug 

van de betrokken advocaten. En we zien het ook terug als 

advocaten voor wie wij opkomen worden vrijgesproken, 

vervroegd worden vrijgelaten of juist niet van het tableau 

worden geschrapt. Maar we hebben nu een veel groter scala 

aan reactieve én proactieve activiteiten.

Dit jaarverslag is een greep uit ons werk van het afgelopen 

jaar. Het laat zien dat we tegenwoordig steeds vaker 

gebruik maken van de mechanismen die de Verenigde 

Naties (VN) de wereld bieden. Zo participeert Lawyers 

for Lawyers in de Universal Periodic Review van de 

Mensenrechtenraad en levert mondeling en schriftelijk input 

wanneer het mensenrechten-record aan de orde is van 

landen waarin Lawyers for Lawyers opkomt voor bedreigde 

advocaten. Iets dergelijks doet Lawyers for Lawyers ook 

bij het VN Mensenrechtencomité. Steeds is ons eerste 

aanknopingspunt het stelsel van rechten die voor de burger 

voortvloeien uit de fair trial rights, welke rechten meestal 

direct of indirect ook de positie van de advocaat raken. 

Steeds baseren wij ons daarbij mede op de Basic Principles 

on the Role of Lawyers. Dat heeft zin, want dikwijls keren 

onze aanbevelingen terug in de officiële aanbevelingen die 

de VN aan het betrokken land meegeeft. 

Op het proactieve vlak ontwikkelen we een empowerment-

training voor advocaten die tot onze doelgroep horen. 

We geven les in de voor ons relevante mensenrechten en 

VN-mechanismen zodat onder meer Iraanse, Congolese 

en Russische advocaten nu iets beter weten met welke 

middelen ze zich zelf beter tegen bedreigingen kunnen 

verweren.

Dertig jaar was nog niet genoeg. Maar wel toereikend om 

flinke vooruitgang te boeken. En ook voldoende om te weten 

dat er nog heel wat jaren werk aan zit te komen.

Phon van den Biesen,

Voorzitter van Lawyers for Lawyers
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Kerncijfers

Lawyers for Lawyers voerde in 2016 actie voor in totaal 142 

individuele advocaten. Dit waren er 62 in Turkije, 29 in Afrika, 

10 in de Russische Federatie, 7 in Eurazië, 12 in Zuidoost-Azië, 

10 in China, 2 in Syrië, en 10 in Latijns-Amerika.

In 2016 werkte Lawyers 

for Lawyers met vijftig 

advocaten verdeeld over tien 

focusgroepen: Zuidoost-

Azië, China, Turkije, Latijns-

Amerika, Russische Federatie, 

Eurazië, Afrika, Filippijnen, 

Iran/Syrië, Golfstaten.

Lawyers for Lawyers

deed in 2016  

32 
geschreven 

interventies.

Lawyers for Lawyers werkte 

in 2016 samen met tenminste 

56 organisaties, 

onder andere aan 

gezamenlijke statements.

Angola

Azerbeidzjan

Burundi

China

Colombia

Congo

Egypte

Griekenland

Honduras

Indonesië

Iran

Kazachstan

Kenia

Lesotho

Maleisië

Oekraïne

Pakistan 

Russische 
Federatie

Somaliland

Swaziland

Syrië

Tadzjikistan

Thailand

Turkije

Venezuela

Vietnam

Zimbabwe

Het bestuur van Lawyers for 

Lawyers bestond in 2016 uit 

zeven (voormalig) advocaten: 

Phon van den Biesen, 

Irma van den Berg, Bernadette 

Ficq, Maarten ‘t Sas, Judith 

Lichtenberg, Harald Wiersema 

en Nienke van Renssen.

Kijk op onze website voor 

het rooster van aftreden van 

het bestuur van Lawyers for 

Lawyers. In 2016 waren er 

tien bestuursvergaderingen. 

Lawyers for Lawyers vroeg aandacht voor de situatie 

van advocaten in 27 landen:

Over Lawyers for Lawyers

Wij streven naar een wereld waarin advocaten 

in vrijheid, onafhankelijk, en zonder angst voor 

vergelding hun rol kunnen vervullen als essentieel 

onderdeel van het rechtssysteem en als beschermer 

van mensenrechten. Wij doen dit door advocaten, 

die in hun werk worden bedreigd of onderdrukt, 

wereldwijd te ondersteunen. Wij vragen onder 

andere aandacht voor hun situatie bij de autoriteiten 

van het land van herkomst, bij de Nederlandse 

autoriteiten, de Europese Unie (EU) en de Verenigde 

Naties (VN). 

Ook werken wij aan het vergroten van de 

bekendheid met en het gebruik van de Basic 

Principles on the Role of Lawyers, de internationale 

normen die van belang zijn voor een onafhankelijke 

advocatuur en het recht op onafhankelijke 

rechtsbijstand. 

    

Voor het functioneren van Lawyers for Lawyers 

zijn, naast directie en bestuur, de focusgroepen 

essentieel (bestaande uit ca. 50 vrijwilligers, allen 

advocaat). Voor onze inkomsten zijn wij afhankelijk 

van giften van (voornamelijk) advocaten en 

advocatenkantoren. 

          

Lawyers for Lawyers is een onafhankelijke, non-politieke 

stichting zonder winstoogmerk. Onze missie is het bevorderen 

van het goed functioneren van de rechtsstaat en van de 

bescherming van mensenrechten door op te komen voor een 

vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur. 

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/basic-principles/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/basic-principles/
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In 2016 diende Lawyers for Lawyers een rapport in bij het VN-

Mensenrechten–comité over de situatie van Azerbeidzjaanse 

advocaten. Daarin beschreven wij uitgebreid hoe het 

tuchtrecht wordt ingezet om advocaten uit te schakelen. In 

november 2016 heeft het Comité Azerbeidzjan het volgende 

aanbevolen: 

Take immediate measures to ensure that sufficient 

safeguards are in place, both in law and in practice, to 

guarantee the full independence and safety of lawyers and 

their effective protection against any form of retaliation, 

including violence, in connection with their professional 

activity. It should, inter alia:

(a) Refrain from any actions that may constitute harassment, 

persecution or undue interference in the work of lawyers, 

including their suspension, disbarment or other disciplinary 

action, or criminal prosecution on improper grounds, such as 

the expression of critical views or the nature of the cases they 

are involved in; 

(b) Eliminate the practice of calling lawyers as witnesses in 

cases in which they are representing a defendant.

Mensenrechtenactivisten en journalisten die op vreedzame 

wijze gebruikmaakten van hun recht op vrije meningsuiting 

werden bedreigd of vervolgd. Advocaten die hen bijstonden 

ondervonden hierdoor vaak zelf problemen en werden 

onder andere op basis van gefabriceerde aanklachten met 

disciplinaire maatregelen gestraft.

Azerbeidzjan
Misbruik van disciplinaire maatregelen

Met het organiseren van 

de eerste Europese Spelen 

in Baku in 2015 probeerde 

Azerbeidzjan zijn internationale 

imago op te vijzelen. “Alle 

fundamentele vrijheden 

worden in Azerbeidzjan 

gerespecteerd”, verklaarde 

president Ilham Aliyev in 

de aanloop naar de Spelen. 

In werkelijkheid nam de 

onderdrukking van critici van 

de regering toe.

Lawyers for Lawyers voerde actie voor verschillende van 

deze advocaten, onder wie advocaat Khalid Bagirov. 

Hij werd in juli 2015 van het tableau geschrapt vanwege 

‘schending van de beroepsethiek’ nadat hij vraagtekens 

had geplaatst bij de rechtmatigheid van een rechterlijke 

beslissing in de zaak tegen een van zijn cliënten, 

oppositieleider Ilgar Mammadov. 

Toch was er ook goed nieuws uit Azerbeidzjan. Op 28 

maart 2016 besloot het Hooggerechtshof van Baku 

mensenrechtenadvocaat Intigam Aliyev vrij te laten. Sinds 

zijn arrestatie in april 2015 voerde Lawyers for Lawyers actie 

voor hem. Het Hof zette zijn gevangenisstraf van zeven-en-

een-half jaar om in vijf jaar voorwaardelijk.

Rapportage Mensenrechten Comité
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http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11898/azerbaijan-submission-to-human-rights-committee/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/10899/azerbaijan-disbarment-of-lawyer-for-breaching-professional-ethics-2/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11487/azerbaijan-lawyer-intigam-aliyev-released/
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Verzoek tot schrapping

Toeval of niet: diezelfde dag diende de regering een 

verzoek tot schrapping van de vier advocaten in bij de 

Burundese Orde van Advocaten. Als grond voerde de 

regering aan dat de advocaten ontrouw zouden zijn aan 

de advocateneed vanwege hun ‘betrokkenheid bij een 

opstandige beweging en een poging tot staatsgreep.’

De advocaten werden beschermd door de deken van de 

Burundese Orde van Advocaten die de klacht ongegrond 

heeft verklaard, aangezien er geen strafzaak aanhangig 

was gemaakt tegen de advocaten. Tegen dit besluit ging 

de regering in beroep bij het ‘Cour d’Appel’.

Brief aan President

Lawyers for Lawyers stuurde in oktober 2016 samen met de 

International Commission of Jurists (ICJ) een brief aan de 

President van de Republiek van Burundi waarin zij wezen op 

de VN Basic Principles on the Role of Lawyers. Advocaten 

moeten in vrijheid en onafhankelijkheid hun beroep kunnen 

uitoefenen, zonder te hoeven vrezen voor (administratieve) 

sancties, zoals schrapping van het tableau.

Advocaten Armel Niyongere, Lambert 

Nigarura, Dieudonné Bashirahishize 

en Vital Nshimirimana schreven 

in 2016 mee aan een rapport over 

mensenrechtenschendingen door het 

Nkurunziza-regime. Dit rapport werd op 

28 en 29 juli, tijdens een zitting van het 

Anti-Foltercomité van de Verenigde Naties 

(CAT) in Genève behandeld. De advocaten 

waren naar Genève gegaan. De Burundese 

Minister van Justitie was daar ook, maar 

weigerde op het rapport te reageren. 

Hij verliet de vergadering en ging met de 

eerste mogelijke vlucht terug naar huis.

Burundi
Misbruik van disciplinaire maatregelen

‘Eigenlijk zeiden ze: 

jullie advocaten moeten je mond 

houden als de wet wordt overtreden. 

Volgens hen verplicht de eed ons tot trouw 

aan de president en diens belangen. 

Maar wij vinden dat we met de eed 

  trouw hebben gezworen aan 

  de grondwet, niet aan de persoon 

      van de president.’

        Dieudonné Bashirahishize

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11943/burundi-four-lawyers-face-disbarment/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/basic-principles/
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Egypte

De situatie van Egyptische 

advocaten is het afgelopen 

jaar ernstig verslechterd. 

Lawyers for Lawyers voerde 

in 2016 actie voor meerdere 

advocaten uit Egypte.

Vrijheid van meningsuiting

“…by choosing to be a lawyer 
you have to seek justice 

and maybe in some places 
justice has a heavy price… 
but it needs to be paid.”

Mahienour El-Massry   

Negad El-Borai

In juni 2016 riep Lawyers for Lawyers de Egyptische autori-

teiten op het strafrechtelijke onderzoek naar Negad El-Borai 

onmiddellijk te staken. Volgens Lawyers for Lawyers houdt zijn 

vervolging verband met zijn werk als mensenrechtenadvocaat, 

in het bijzonder zijn belangrijke bijdrage aan het ontwerp van 

anti-folterwetgeving in Egypte. 

Malek Adly

Malek Adly werd in mei 2016 gearresteerd nadat hij had op-

geroepen om op 25 april te demonstreren tegen de mensen-

rechtenschendingen van het regime en tegen de beslissing 

om twee eilanden in de Rode Zee aan Saudi-Arabië over 

te dragen. Lawyers for Lawyers riep in een brief op tot zijn 

onmiddellijke vrijlating. Malek Adly werd op 28 augustus 

vrijgelaten.

Mahienour El-Massry

Lawyers for Lawyers vroeg 

in mei 2016 aandacht voor 

mensenrechtenadvocate Mahienour 

El-Massry, die op dat moment 

een jaar in de gevangenis zat. 

El-Massry staat bekend om haar 

onverschrokken kritiek op het 

Egyptische regime: voor haar inzet 

voor mensenrechten werd haar in 

2014 de prestigieuze Prix Ludovic 

Trarieux toegekend. Een paar 

maanden later werd zij veroordeeld 

tot 15 maanden celstraf voor het 

‘aanvallen van veiligheidstroepen’ 

omdat ze in maart 2013 betrokken 

raakte bij een handgemeen met de 

politie, die een vreedzame sit-in bij 

een politiebureau wilde opheffen. 

El-Massry had daar rechtsbijstand 

willen verlenen aan arrestanten. In 

augustus 2016 kwam El-Massry vrij.

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11718/egypt-criminal-investigation-against-lawyer-who-drafted-anti-torture-bill/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11631/egypt-unlawful-detention-of-lawyer-malek-adly/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11856/egypt-malek-adly-released/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11622/egypt-mahienour-el-massry-one-year-in-prison/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11849/egypt-mahienour-el-massry-released/
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Vietnam

Op 16 december 2016 zat de

Vietnamese advocaat Nguyen Van 

Dai al een jaar incommunicado 

in detentie, zonder toegang tot 

een advocaat of nieuws over zijn 

proces. 

VN-activiteiten 2016

Lawyers for Lawyers diende in 

totaal 2 UPR rapportages in 

bij de VN-Mensenrechtenraad. 

Dit deden we voor Zimbabwe 

en Indonesië.

Lawyers for Lawyers diende 

3 rapportages in bij het 

VN-Mensenrechten Comité 

onder het IVBPR voor Colombia, 

Azerbeidzjan en Kazachstan.

Lawyers for Lawyers legde 

5 mondelinge verklaringen 

af bij de VN-Mensenrechtenraad 

en 1 bij het VN Mensenrechten 

Comité.

Lawyers for Lawyers diende 

1 petitie in bij de VN Werkgroep

inzake arbitraire detentie.

Lawyers for Lawyers 

schreef1 mid-term rapport 

over Rusland.

Vrijheid van meningsuiting

Nguyen Van Dai werd op 16 december 2015, 

op weg naar een ontmoeting met een delegatie 

van de Europese Unie, gearresteerd op 

beschuldiging van ‘het voeren van propaganda 

tegen de Socialistische Republiek Vietnam.’ 

De Europese delegatie was in Hanoi voor een 

bilaterale mensenrechtendialoog. Eind 2016 

hadden de Vietnamese autoriteiten nog niets 

gezegd over het onderzoeksproces en het 

proces tegen hem. Bovendien had Nguyen Van 

Dai sinds zijn arrestatie nog geen toegang gehad 

tot een advocaat en zijn vrouw niet mogen zien.

Nguyen Van Dai was in 2007 ook al eens 

veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, 

eveneens voor het ‘voeren van propaganda 

tegen de staat.’ Hij heeft deze straf uitgezeten 

en werd na zijn vrijlating in 2011 nog enige 

tijd onder huisarrest geplaatst. Dit heeft Dai 

er niet van weerhouden door te gaan met 

zijn mensenrechtenwerk. Naast zijn werk als 

advocaat schrijft hij blogs en artikelen over de 

mensenrechten in Vietnam.

Support voor Nguyen

Samen met vier andere organisaties heeft Lawyers for Lawyers een 

petitie ingediend bij de VN Working Group on Arbitrary Detention 

(WGAD) over de zaak van advocaat Nguyen Van Dai. Ook hebben 

we hem en zijn familie laten weten dat wij hem niet vergeten: wij 

riepen de advocaten in ons netwerk op om Nguyen Van Dai een 

kerstkaart te sturen. 

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11372/vietnam-nguyen-van-dai-attacked-and-arrested/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/12064/vietnam-petition-to-wgad-on-nguyen-van-dai/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/12117/vietnam-nguyen-van-dai-detained-for-one-year-send-a-card/
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Thailand
Principle of non-identification Sinds de coup van 2014 houdt het Thaise

leger het land in zijn greep en de militairen 

lijken de dood van koning Bhumibol, in 

oktober 2016, te hebben aangegrepen om 

hun macht te consolideren. De interim-

grondwet die na een referendum op 5 

augustus van kracht werd, verschaft hen 

ongebreidelde macht: orders en decreten 

van de junta kregen een wettelijke status 

en juntaleden genieten strafrechtelijke 

immuniteit. 

“Veel mensen denken 

dat Thailand nog steeds een 

cool land is waar je fijn kunt 

relaxen en shoppen. 

Wat veel toeristen zich niet 

realiseren is dat we al twee jaar 

onder een militair bewind leven. 

En dat onze democratie 

op zeer geraffineerde wijze 

om zeep wordt geholpen.”
Sirikan Charoensiri

Lawyers for Lawyers diende eind 2015 een rapport in voor 

de Universal Periodic Review van Thailand. In 2016 lobbyde 

Lawyers for Lawyers in Genève voor de aanbevelingen uit 

dat rapport, en schreef erover in een blog op de site. Ook 

stuurden wij brieven naar de Thaise autoriteiten waarin wij 

onze zorgen uitten over Sirikan Charoensiri’s situatie.

Veel zaken tegen burgers, met name aanklachten wegens 

majesteitsschennis, worden door militaire rechtbanken 

achter gesloten deuren behandeld. Volgens advocate Sirikan 

Charoensiri van Thai Lawyers for Human Rights wordt de wet 

op majesteitsschennis (waarop drie tot vijftien jaar celstraf 

staat) door de machthebbers misbruikt. Ook Charoensiri 

zelf hangt een rechtszaak boven het hoofd omdat zij 

bewijsmateriaal in een zaak tegen 14 studenten die zij 

bijstond zou hebben verborgen in haar auto. Op 22 oktober 

begeleidden Lawyers for Lawyers en vertegenwoordigers 

van internationale mensenrechtenorganisaties haar toen zij 

zich moest melden bij het politiebureau.

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11072/thailand-and-tajikistan-l4l-submits-two-upr-reports/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11491/thailand-blog-pre-session-l4l-pays-attention-to-the-position-of-thai-lawyers/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/12005/thailand-charges-against-sirikan-charoensiri/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/12005/thailand-charges-against-sirikan-charoensiri/
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Tadzjikistan

Support
Lawyers for Lawyers steunt bedreigde 

advocaten op verschillende manieren. 

Lawyers for Lawyers lobbyt voor 

bedreigde advocaten in Den Haag, 

Brussel, Genève en New York, en bij de 

autoriteiten van het land zelf. Lawyers 

for Lawyers publiceert artikelen, vraagt 

aandacht voor de VN Basic Principles on 

the Role of Lawyers en organiseert fact 

finding missies, proceswaarnemingen 

en schrijfacties naar de autoriteiten van 

landen over de hele wereld.

Buzurgmehr Yorov werd in september 2015 opgepakt. Op 

het moment van arrestatie vertegenwoordigde Yorov dertien 

leden van de Islamitische Renaissance Partij van Tadzjikistan 

(IRPT). De partij werd in september 2015 door het 

Hooggerechtshof bestempeld als ‘terroristische organisatie.’ 

Ook twee andere advocaten die IRPT-leden bijstonden 

werden gearresteerd.

Eind 2015 diende Lawyers for Lawyers een rapport in voor 

de Universal Periodic Review (UPR) van Tadzjikistan. In 2016 

lobbyden wij met dit rapport. Tijdens de UPR-bespreking 

in Genève werden opmerkelijk veel aanbevelingen ter 

verbetering van de positie van advocaten gedaan. Lawyers 

for Lawyers legde bovendien een mondelinge verklaring 

af bij de in ontvangstname van het UPR rapport door de 

algemene vergadering van de Mensenrechten Raad.

Principle non-identification
In Tadzjikistan staan advocaten die 

politiek gevoelige zaken behandelen

onder grote druk. De afgelopen jaren 

werden meerdere advocaten die 

dissidenten bijstonden gearresteerd. 

Advocaat Buzurgmehr Yorov werd in 

oktober 2016 veroordeeld tot 23 jaar 

gevangenisstraf voor onder andere 

‘extremisme’ en fraude.

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11930/tajikistan-lawyers-sentenced-to-23-and-21-years-in-prison/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11859/tajikistan-call-on-authorities-to-accept-upr-recommendations-on-lawyers/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11891/tajikistan-oral-statement-at-un-human-rights-council/
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had ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten 

van de Mens over mensenrechtenschendingen in 

Zuidoost-Turkije. Alle gearresteerde advocaten 

stonden advocaten in het KÇK-proces bij, waardoor 

deze advocaten de dag na de arrestaties, toen er een 

zitting was in de KÇK-zaak, zonder advocaat zaten.

In juni 2016 begon het proces tegen de gearresteerde  

advocaten. Lawyers for Lawyers monitorde twee 

zittingen in deze zaak, die in november 2016 werd 

aangehouden tot voorjaar 2017. Daarnaast riep 

Lawyers for Lawyers, samen met andere organisaties, 

de Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties 

op om de Turkse autoriteiten ertoe te bewegen 

mensenrechtenadvocaten Ayşe Acinikli en Ramazan 

Demir onmiddellijk vrij te laten en de aanklachten 

tegen hen in te trekken. In september 2016 werden 

Ayşe Acinikli en Ramazan Demir vrijgelaten uit 

voorlopige hechtenis. De strafzaak tegen hen werd wel 

voortgezet.

Arrestatie en proces 
tegen ÖHD advocaten

Op 16 maart 2016 doorzocht de politie de huizen 

en kantoren van negen advocaten in Istanbul, 

Turkije. Na de doorzoekingen werden advocaten 

Ramazan Demir, İrfan Arasan, Ayşe Acinikli, Hüseyin 

Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışçı, Ayşe Başar, 

Tamer Doğan en Mustafa Ruzgar gearresteerd 

en beschuldigd van het lidmaatschap van een 

terroristische organisatie. Bijna allen waren lid van 

de ŐHD, de Vereniging van Advocaten voor Vrijheid. 

Ramazan Demir werd tevens beschuldigd van 

het bedrijven van terroristische propaganda naar 

aanleiding van zijn tweets over de klachten die hij 

In 2016 woonde Lawyers for Lawyers 

als proceswaarnemer vier zittingen bij in 

lopende en nieuwe zaken tegen Turkse 

advocaten. Na de mislukte coup in juli 2016 

werden opnieuw advocaten gearresteerd.

Turkije
Proceswaarnemingen

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11732/turkey-l4l-and-ftw-monitor-trial-against-lawyers/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11604/turkey-joint-letter-to-special-rapporteurs-on-detention-lawyers/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11862/turkey-good-news-ramazan-demir-and-ayse-acinikli-released/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11446/turkey-police-raid-on-and-arrest-of-9-lawyers/
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Zaak tegen 46 advocaten

In maart en november 2016 monitorden waarnemers 

van Lawyers for Lawyers, Fair Trial Watch en het 

dekenberaad van de Nederlandse Orde van Advocaten 

opnieuw een zitting in de zaak tegen 46 advocaten, die 

worden verdacht van betrokkenheid bij terrorisme. Allen 

hebben op enig moment PKK-leider Abdullah Őcalan 

bijgestaan en zouden boodschappen van Őcalan 

hebben overgebracht aan de PKK-achterban. Deze 

zaak loopt sinds juli 2012. 

De zaak werd door drie nieuwe rechters en een nieuwe 

officier van justitie behandeld. De verdediging verzocht 

de zaak aan te houden, omdat een aantal kwesties 

nader zouden moeten worden onderzocht. Nadat de 

officier van justitie met dit verzoek had ingestemd - een 

primeur - werd de zaak verdaagd naar 9 maart 2017.

Hoewel de betrokken advocaten blij waren met deze 

ontwikkeling, is het beeld van de positie van advocaten 

in Turkije en van de rechtsstaat in het algemeen zeer 

somber.

Arrestaties van advocaten

Sinds de mislukte staatsgreep in Turkije, op 15 juli 2016, 

werden meer dan 60.000 mensen ontslagen of geschorst 

en veel van hen werden gearresteerd. Ook advocaten zijn 

een doelwit. Eind juli 2016 zouden elf advocaten in Izmir 

zijn aangehouden, en zou tevens een arrestatiebevel tegen 

14 andere advocaten zijn uitgevaardigd. Het is onduidelijk 

waarom zij werden opgepakt. Sindsdien zijn nog veel meer 

advocaten gearresteerd, waaronder diverse advocaten van 

de krant Cumhuriyet.

Lawyers for Lawyers 

ging in 2016 4 keer 

op waarnemingsmissie 

naar Turkije.

“Knowing and seeing 
that you were there for us 

during the hearings 
strengthened our belief 

for law, justice 
and solidarity.”

Quote uit brief 

van vervolgde advocaten uit Turkije, 

gestuurd aan de proceswaarnemers 

van Lawyers for Lawyers.

De arrestatie van Levent Pișkin

Op 14 november 2016 werd Levent Pişkin aangehouden. 

Hij is advocaat van de Selahattin Demirtaş, de leider van 

de Peoples’ Democratic Party (HDP). Ook is Levent Pişkin 

LGBTI-activist en lid van de Vereniging van Advocaten 

voor Vrijheid (ŐHD). Hij werd opgepakt kort nadat hij de 

begin november gearresteerde Demirtaş had bezocht in 

de gevangenis. Samen met de Law Society of England 

and Wales riep Lawyers for Lawyers op tot zijn vrijlating. 

Op 16 november 2016 werd Pişkins voorlopige hechtenis 

opgeheven. De strafzaak tegen hem wordt voortgezet. De 

(enige) vraag die hem tijdens verhoren werd gesteld was 

waarom hij met Demirtaş wilde praten.

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/12012/turkey-surprising-developments-in-the-kck-case/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11813/turkey-turkey-detains-lawyers-after-failed-coup/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11998/turkey-arrest-and-provisional-release-of-levent-piskin/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11998/turkey-arrest-and-provisional-release-of-levent-piskin/
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Op 2 oktober 2016 stemde een kleine 

meerderheid van het Colombiaanse 

volk tegen het vredesakkoord tussen 

de Colombiaanse regering 

en de FARC. Vlak daarvoor 

reisden advocaten Wout 

Albers en Marit Balkema 

namens Lawyers for 

Lawyers met de Caravana 

Internacional de Juristas 

door het land. Zij namen 

deel aan deze internationale 

delegatie van advocaten, officieren 

van justitie en rechters uit twaalf 

verschillende landen op verzoek van 

bedreigde Colombiaanse advocaten.

Colombia
Fact-finding missie

Om de moeilijke omstandigheden waaronder Colombiaanse 

advocaten werken in kaart te brengen sprak de groep 

in Bogotá en zeven andere Colombiaanse regio’s met 

autoriteiten, ngo’s, rechters, openbaar aanklagers, 

advocaten en slachtoffers 

van het conflict. Uit 

deze gesprekken werd 

duidelijk dat ondanks de 

huidige wapenstilstand 

de bedreigingen aan het 

adres van advocaten juist 

toenemen, met name bij 

advocaten die opkomen 

voor de slachtoffers van 

landonteigeningen tijdens 

het conflict. Alleen al in de 

eerste zes maanden van 

2016 werden in Colombia 35 mensenrechtenverdedigers 

vermoord. Colombiaanse advocaten uitten de vrees dat dit 

geweld bij de implementatie van het vredesakkoord nog 

verder zal toenemen.

Vanwege de enorme persoonlijke risico’s die ermee zijn 

gemoeid zien veel advocaten af van het behandelen van 

mensenrechtenzaken. Hierdoor wordt de toegang tot het 

recht voor grote groepen burgers ernstig belemmerd. 

Advocaat Adil Meléndez, uit de noordelijk gelegen 

regio Bolívar, is één van de weinige advocaten die nog 

landrestitutiezaken en zaken rond de vervolging van 

paramilitairen aanneemt. Meléndez kan de deur niet uit 

zonder bodyguards. Hij overleefde drie aanslagen door 

‘sicarios’ (huurmoordenaars) ternauwernood en vertelde 

Marit en Wout dat hij nog steeds regelmatig dreigementen 

ontvangt, op straat wordt gevolgd en dat zijn telefoon wordt 

afgeluisterd. Ondanks de bedreigingen is hij vastberaden om 

door te gaan met zijn werk, “om te voorkomen dat bepaalde 

groepen burgers helemaal geen toegang meer hebben tot 

het recht”.

Lawyers for Lawyers heeft de bevindingen van deze missie 

internationaal onder de aandacht gebracht en opgeroepen 

tot het treffen van maatregelen om de veiligheid van 

Colombiaanse advocaten bij de uitvoering van hun werk te 

waarborgen.

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/11866/colombia-increase-of-threats-against-lawyers/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/12043/colombia-report-caravana-mission/
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Contact

LAWYERS FOR
LAWYERS

Postbus 7113

1007 JC  Amsterdam

Nederland

info@lawyersforlawyers.org

Lawyers for Lawyers 

verkreeg VN Speciale 

Consultatieve status bij 

de Economische en 

Sociale Raad in juli 2013.

www.lawyersforlawyers.org

Lawyers for Lawyers (L4L) 

is een onafhankelijke en niet-politieke 

Nederlandse Stichting en 

bestaat sinds 1986. 

Lawyers for Lawyers biedt 

wereldwijd aan 

onderdrukte advocaten en 

advocaten-organisaties.toekomst

Uit de begroting voor 2017 blijkt dat middelen worden gereserveerd voor de besteding aan support voor 

bedreigde advocaten, alsmede aan concrete programma’s en activiteiten.

Op onze website worden enkele speciale projecten genoemd die in 2017 op het programma staan, 

alsmede de beoogde resultaten en informatie over verwachte inkomsten.

Het beleidsplan 2014-2017 is te vinden op de website van Lawyers for Lawyers.

Beloningsbeleid

vacatiegelden 

Bestuursleden en advocaat-vrijwilligers ont-

vangen geen vacatiegelden voor de door hen 

ten behoeve van Lawyers for Lawyers verrichte 

werkzaamheden. 

personeelsbestand

Ter ondersteuning van de directeur en de fo-

cusgroepen waren in 2016 drie assistenten als 

oproepkrachten in dienst.

onkostenvergoeding

Indien een werknemer van Lawyers for Lawyers op verzoek 

van het bestuur werkzaamheden verricht waarvoor reis- 

dan wel verblijfkosten dienen te worden gemaakt, worden 

deze kosten, binnen de grenzen van redelijkheid vergoed. 

Als een bestuurslid of een andere vrijwilliger van Lawyers 

for Lawyers op verzoek van het bestuur werkzaamheden 

verricht waarvoor reis- dan wel verblijfkosten dienen te 

worden gemaakt, worden deze kosten binnen de grenzen 

van redelijkheid vergoed. Voor het overige ontvangen zij 

geen enkele vergoeding voor deze reizen of voor andere 

door hen ten behoeve van Lawyers for Lawyers verrichte 

werkzaamheden. Zij nemen hun gederfde inkomsten en 

vakantiedagen voor eigen rekening. 

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/anbi/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/anbi/
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/anbi/
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