
 

 

Samenwerking Nederlandse en Congolese advocaten vervolgd met Grote Meren 

editie van veiligheidstraining in Den Haag 

Franstalige The Hague Training Course for Human Rights Defenders on Security 

(THTC) 

Van 7 tot 12 maart 2016, organiseert Justice and Peace in samenwerking met Lawyers 

for Lawyers en Mensen met een Missie een speciale editie van The Hague Training Course 

(THTC) voor ruim twintig mensenrechtenverdedigers en advocaten uit de Democratische 

Republiek Congo, Burundi en Rwanda, die leven in onzekere omstandigheden als gevolg 

van het werk dat ze doen. Deze speciale editie van de training over veiligheid is volledig 

in het Frans en gericht op het verminderen van de kwetsbaarheid van de deelnemers en 

het uitbreiden van hun internationale netwerk. Zo staan bezoeken aan het ministerie van 

Buitenlandse Zaken, het Internationaal Strafhof en de Amsterdamse Orde van Advocaten 

op het programma.  

De training is een volgende stap in de langdurige samenwerking tussen Lawyers for 

Lawyers en Justice and Peace enerzijds en Congolese advocaten van de vereniging 

'Défense de la Défense' anderzijds, die zich richt op het verlenen van steun aan 

advocaten die in het land waar straffeloosheid wijdverbreid is, regelmatig belemmeringen 

en bedreigingen ondervinden tijdens de uitvoering van hun werk. Een samenwerking die 

startte naar aanleiding van het verblijf van de Congolese advocate Irène Esambo in 

Shelter City Den Haag, een netwerk van Nederlandse steden die tijdelijke opvang, 

training en netwerkopbouw bieden aan wereldwijde mensenrechtenverdedigers die 

ernstig worden bedreigd. In 2015 maakten 7 advocaten van Lawyers for Lawyers, w.o. 

oud-deken Germ Kemper, en 2 programmamedewerkers van Justice and Peace een 

uitwisselingsreis naar Kinshasa.  

Meer veiligheid voor mensenrechtenverdedigers uit politiek instabiele regio 

Aan de training nemen ook mensenrechtenverdedigers uit D.R. Congo, Rwanda en 

Burundi deel. Deze drie buurlanden maken deel uit van de Afrikaanse Grote Meren, een 

gebied dat lijdt onder politieke instabiliteit en chronisch geweld. Onder de deelnemers 

zijn ook NGO-medewerkers gespecialiseerd in verschillende gebieden, zoals seksueel en 

gender gerelateerd geweld, vreedzame oplossing van conflicten en participatieve 

governance. Zij werken in het oosten van de Democratische Republiek Congo, waar 

gewapende groepen vaak lokale gemeenschappen aanvallen, verkrachtingen en andere 

schendingen van de mensenrechten plegen. Een deelnemer komt uit Rwanda en werkt 

aan de bevordering van vrede, sociale rechtvaardigheid en verbroedering in de post-

genocide samenleving. Ten slotte zijn er twee mensenrechtenverdedigers uit Burundi die 

ervoor kozen om te blijven, terwijl veel van hun collega-activisten het land hebben 

verlaten, waar het risico op een uitbraak van geweld na de omstreden herverkiezing van 

president Nkurunziza groeit. 

Programma THTC -  Training of trainers 

Het programma is gericht op het verminderen van de kwetsbaarheid van de 

mensenrechtenverdedigers en advocaten, door hen te voorzien van waardevolle kennis 
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en vaardigheden om hun eigen veiligheidssituatie en de veiligheid van hun gezinnen en 

organisaties te verbeteren. De training is ook een geweldige gelegenheid voor hen om 

hun internationale netwerk uit te breiden, terwijl ze verblijven in de stad waar het 

Internationaal Strafhof en vele NGO's gevestigd zijn. Eenmaal terug thuis, zullen ze hun 

nieuwe kennis tijdens lokale trainingen overdragen aan hun collega's. Waardoor ze in 

staat zijn om hun werk ten behoeve van de bescherming van de mensenrechten veiliger 

en efficiënter voort te zetten. Klik hier voor meer informatie. 

Inhoud van de training 

Kennis: internationale mechanismen van de mensenrechten en 

beschermingsmechanismen voor de verdedigers van de mensenrechten; internationale 

procedures en de werking van het Internationaal Strafhof (inclusief een bezoek). 

Vaardigheden: persoonlijke risicobeoordeling en veiligheidsanalyse; digitale veiligheid; 

advocacy en beleidsbeïnvloeding; en een opleiding tot trainer, om ervoor te zorgen dat 

de deelnemers hun ervaringen en kennis kunnen delen met hun collega's in het veld. 

Internationaal netwerk: netwerkbijeenkomsten met het ministerie van Buitenlandse 

Zaken, NGO medewerkers uit Den Haag, parlementariërs, juristen en wetenschappers, 

teneinde de bewustwording van het werk van mensenrechtenverdedigers en hun 

internationale zichtbaarheid te verhogen, waardoor hun kwetsbaarheid vermindert. 

 _____________________________________________________________________  

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  

Voor meer informatie over de THTC en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met 

Marjolijn Lampe, Communicatieadviseur (tel. 06 – 54 670 883 / 

marjolijn.lampe@justiceandpeace.nl).  

Voor meer informatie over Lawyers for Lawyers kunt u contact opnemen met Adrie van 

de Streek, Directeur; a.vandestreek@lawyersforlawyers.nl, 06-26 274 390  

 

Lawyers for Lawyers 

Lawyers for Lawyers is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het 

goed functioneren van de rechtsstaat wil bevorderen door een vrije en onafhankelijke 

beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Ze doet dit door advocaten die in 

hun werk worden bedreigd of onderdrukt, wereldwijd te ondersteunen. 

www.lawyersforlawyers.nl 

 

Justice and Peace Nederland  

We steunen en beschermen wereldwijde mensenrechtenverdedigers die op lokaal niveau 

werken. Daarnaast zetten we ons in voor een rechtvaardige behandeling en bescherming 

van vluchtelingen. Local justice on a global scale. www.justiceandpeace.nl 
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