
De Nederlandse organisatie "Advocaten voor Advocaten" ("Advocaten voor Advocaten") is bezorgd 

over de veiligheid van advocaten van CAJAR. Als Nederlands  advocaat en collega van deze 

advocaten, deel ik deze zorg. 

 

Terwijl de veiligheidssituatie van advocaten van Cájar baart ons al lang zorgen baart, heeft advocaten 

voor advocaten nu berichten ontvangen dat de situatie de afgelopen maand is verslechterd. De 

volgende gebeurtenissen illustreren dat. 

 

Volgens de ontvangen informatie, op 17 februari 2015, ontmoette mr. Reinalde Villalba, advocaat van 

CAJAR slachtoffers van een vermeende buitengerechtelijke executie en een journalist in een cafetaria 

in de stad Neiva. Al snel kwam er een man aan een tafel achter de advocaat zitten en zetten een 

ontvanger op tafel. Snel daarna kwam een andere man aan een aangrenzende tafel zitten. Omdat hij 

de situatie verdacht vond ging de verslaggever naar de tweede man en maakte een foto van hem. Deze 

identificeerde zich vervolgens als een agent van de geheime dienst van de politie (SEJIN). Hij zei dat 

hij was geoepen door de beveiliging van het cafetaria, omdat die iets verdachts hadden gezien. De 

beveiliging ontkende dat echter. Toen identificeerde de eerste man die achter de advocaat was gaan 

zitten zich als degene die SEJIN had gebeld. Hij zei dat hij dat had gedaan vanwege de inhoud van het 

gesprek van de groep. Het was daardoor duidelijk dat het ging om onrechtmatig afluisteren.  

 

Deze laatste gebeurtenis is maar een van de vele voorbeelden van intimidatie van CAJAR de afgelopen 

maand. Andere acties waren gericht tegen dezelfde Mr. Reinaldo Villalba, en tegen de advocaten 

Carolina Daza Rincon, Soraya Gutierrez en Yessika Hoyos, en Luis Guillermo Pérez Casas, voorzitter 

van CAJAR. 

 

Naast achtervolgingen afluisteren en directe bedreigingen, bedreigt ook laster in de media het leven en 

de veiligheid van advocaten van CAJAR. Een voorbeeld daarvan zijn de berichten van ex-president 

Alvaro Uribe Velez, op 23 januari via zijn persoonlijke twitter account @AlvaroUribeVel in het kader van 

de uitlevering van María del Pilar Hurtado. In deze berichten noemt de heer Uribe CAJAR een ‘FARC-

collectief’.  

 

De bedreigingen, pesterijen en de laster tegen CAJAR zijn een schending van de VN Verklaring over 

mensenrechtenverdedigers, die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 9 

december 1998 is aangenomen, met name voor wat betreft de eis de bescherming van de rechten van 

alle personen 'individueel of collectief, te bevorderen en te streven naar de bescherming en 

verwezenlijking van mensenrechten en fundamentele vrijheden op nationaal en internationaal niveau’ 

(artikel 1) en ten aanzien van de plicht van de staat om de bescherming te verzekeren van iedereen, 

individueel of collectief, tegen elke vorm van geweld of vergelding, discriminatie, het ontkennen van 

feiten of het recht, het uitoefenen van druk of andere willekeurige acties die een rechtmatige uitoefening 

van de in de huidige verklaring bedoelde rechten'(Art.12.2) en de Resolutie mensenrechtenverdedigers 

in Amerika [AG / RES. 1671 (XXIX-O / 99)], door de Organisatie van Amerikaanse Staten op 7 juni 

1999 goedgekeurd. 

 

Bedreigingen kunnen ook een schending zijn van de artikelen 16 en 17 van de ‘ Basic Principles on the 

role of Lawyers’ aangenomen door het achtste congres van de Verenigde Naties inzake de preventie 

van misdaad en de behandeling van misdadigers, gehouden in 1990. In deze artikelen staat dat de 

overheid een verplichting heeft om ervoor te zorgen dat advocaten alles kunnen doen wat nodig is om 

hun vak uit te kunnen oefenen, zonder intimidatie, hinder, intimidatie of oneigenlijke inmenging. 

 

Alle bovenstaande principes hebben universele waarde en toepasselijkheid. Daarom heeft uw regering 

de plicht om de veiligheid van advocaten te waarborgen en de Colombiaanse beschermen, zodat zij 

geen slachtoffer worden van intimidatie van welke aard dan ook. 

 



In overeenstemming met de internationale verdragen en wetten van uw land, verzoek ik uw regering: 

- Maatregelen te nemen om te voldoen aan de internationale verplichtingen op het gebied van de 

mensenrechten en daarmee de bedreigingen, intimidatie en laster tegen CAJAR, die plaatsvindt 

vanwege hun werkzaamheden ter promotie van mensenrechten, te beeindigen; 

- Publiekelijk via officiële toespraken en publieke verklaringen de legitimiteit van de activiteiten van de 

verdedigers van de mensenrechten en in het bijzonder de rechtmatigheid van de activiteiten van Cajar 

te steunen en de bedreigingen en intimidatie van CAJAR publiekelijk te veroordelen.  

 

Ik heb vertrouwen in uw regering, en onze samenwerking om de rechten van de Colombiaanse 

advocaten, met name van de leden van CAJAR, te verbeteren.  

 


