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Advocaatin'het meest
wettelo zedeel van Rusland'
Met gevaar voor eigen leven verdedigt de Tsjetsjeense advocaat Magamed v verdachten
van moslimterreur. Hij overleefde een aanslag maar loopt de rest van zijn leven waar-
schijnlijk manl<. L4L steunt hem al geruime tijd. 0nlangs verbleef hij drie maanden bij
Shelter City in Den Haag, om op adem te komen.

Tekst: Tatiana Scheltema

J Jet is een vreemd beeld: een goed uit-
I Iziende jongeman die loopt mer een

stok. Hij heeft geluk gehad, weet advocaat

Magamed Abubakarov. Sinds zooT is hij
de raadsman van 'moslimterroristen' die
betrol<ken zouden zrln bij de wilde aan-

val op het regeringsgebouw in het stadje

Nalchik in de deelstaat l(abardino-Balka-

rië twee jaar eerder. Sindsdien wordt hij
'gemonitord'door de autorireiten. Rl gri-
da-advocaat'wordt hij genoemd in over-

heidskringen. Zijn werk zou hem weleens

zijn leven kunnen kosten, werd hem door
een pol itieagent verreld. Dreigemen ren om

:ll#r"*"rlicentie 
af te pakken waren

De aanslag gebeurde zo: laat op de avond,
op de weg van Grozny naar Nalchik, werd
hg ingehaald door een politieauto die hem
maande te stoppen. Gewapende en gemas-

kerde agenten vroegen ofhij de achterbak
wilde openmaken. Toen: een harde klap,

van een derde auto die hem aanreed. Jam-
mer dat ze de klus niet hebben afgemaakt,'
zou er later in het kantoor van de openbaar

aanklager in Nalchik over z1n gezegd.

De botten in zijn linkerbeen zagen eÍ op

de róntgenfoto uit als gruis, hij moesr ruim
een jaar revalideren en nog altijd zit zijn
been vol ijzeren pennen. Waarschijnlijk is
ook het zenuwstelsel aangetast, het gevoel

in zijn linkerhand is weg en hij heeft geen

controle over de spieren in zijn been. En
nog altijd heeft hij last van nachtmerries,

afgewisseld door slapeloosheid. Hij kan
zich moeilijk concenrreren.

Abubakarov is een etnische Tsjetsjeen,
wiens familie door Stalin werd gedepor-

teerd naar Kazachstan. Tsjetsjenen worden
in Rusland gediscrimineerd en zijn fami-
lie verhuisde terug naar de Tsjetsjeense

hoofdstad Grozny, volgens Abubakarov het
'meest rvetteloze deel van Rusland, waar de

veiligheidsdiensten onaantasrb aar zijn en

ongestraft talloze mensenrechtenschen-

dingen plegen.' Dat maakt hem exrreem
kwetsbaar. Zijn moeder, die in Grozny
woont en bij wie hij die bewuste avond op

bezoek rvas geweest, werd al eens bedreigd
door de veilieheidsdiensten.

Het onderzoek naar de plegers van de

aanslag heeft, na ruim een jaar, nog niks
opgeleverd. In feite is er helemaal geen

onderzoek, constareert Abubakarov. Aan-
vankelijk probeerde zijn familie het op een

akkoordje te gooien met de bestuurder van

de auto - zo gaat dat in Tsjetsjenië - tot
de bestuurder en zijn familie verdwenen.
Abubakarov wil het er niet bij laten zitten
en zal opnieuw aangifte doen.
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