
Washington  – De handel in vuurwapens lijkt de eerste sector in de Ameri-

kaanse economie te worden die wettelijk wordt beschermd tegen juridische

claims. Een wetsontwerp dat wapenproducenten en -handelaren vrijwaart van

schadevergoedingen werd vorige week door het Amerikaanse Huis van Afge-

vaardigden aanvaard. Aangezien het wetsontwerp ook de steun geniet van pre-

sident Bush en een kleine meerderheid in de Senaat, is de kans reëel dat het

ontwerp over een paar weken kracht van wet zal krijgen. 

Zo’n wet zou de genadeklap betekenen voor tal van rechtszaken die momen-

teel tegen producenten en verkopers van vuurwapens worden gevoerd. In één

ervan bevond een jury afgelopen week een wapenfabrikant aansprakelijk voor

de schade die was ontstaan doordat een oppas per ongeluk een kind neer-

schoot. De oppas had, opgeschrikt door straatrumoer, het pistool van de ouders

van het kind opgezocht. Toen hij het wapen weer wilde ontladen, bleek dat het

zo was ontworpen dat hij eerst de veiligheidspal over moest halen. Zijn vinger

raakte de trekker, en het getroffen kind raakte vanaf de nek verlamd.

Veel claims betreffen handelaren die wapens verkochten zonder te controleren

of kopers een strafblad hadden, zoals de wet voorschrijft. Honderden slacht-

offers en nabestaanden, maar ook tientallen lokale overheden die optreden

voor neergeschoten politieagenten, hebben de afgelopen jaren civiele zaken

geopend. Wanneer alle miljoenenclaims zouden worden toegewezen, kan een

groot deel van de wapensector de deuren wel sluiten.

Als de wapenwet inderdaad door de Senaat wordt aangenomen, zou de wapen-

handel de medische sector de loef afsteken. Artsenorganisaties vechten al jaren

voor wetgeving die medische schadeclaims aan banden moet leggen, tot nu toe

tevergeefs. Maar tot verontwaardiging van advocaten- en consumentenorgani-

saties accepteerde het Huis van Afgevaardigden vorige maand een wetsont-

werp dat uitkeringen wegens immateriële schade zou beperken tot maximaal

250.000 dollar. Alleen directe materiële schade zou onbeperkt vergoed mogen

worden.

Ook dit wetsontwerp geniet de volle steun van Bush, voor wie inperking van

de ‘claimcultuur’ al lang een belangrijk thema is. De Amerikaanse Senaat is

echter verdeeld, en overweegt volgens mediaberichten uitzonderingsclausules

in te voegen voor gevallen van grove nalatigheid. (Peter Vermij)
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Mexicaanse advocaten herhaal -
delijk met de dood bedreigd

In maart van dit jaar heeft de Mexicaanse advocaat Samu-

el Alfonso Castellanos Piñón, werkzaam voor Acción Cristiana

para Abolición de la Tortura (ACAT), een Mexicaanse mensenrechtenorganisatie,

tot twee keer toe een anonieme brief ontvangen waarin hij met de dood werd

bedreigd. De brieven zijn verstuurd op 1 en 31 maart en vertonen grote

inhoudelijke gelijkenis.

Castellanos staat mensen bij die verdacht worden van betrokkenheid bij de

zogenaamde ‘Agua Fría’-moorden in mei 2002. Hierbij werden 26 inheemse

Mexicanen doodgeschoten. De Mexicaanse autoriteiten zouden in deze zaak

willekeurig ongeveer 26 mensen hebben aangehouden. Deze verdachten

beweren dat ze door middel van martelingen werden gedwongen tot beken-

tenissen.

De inzet van de advocaten in deze zaak heeft ertoe geleid dat zestien verdach-

ten op borgtocht zijn vrijgelaten. De overige tien werden op 24 februari 2003

ontvankelijk verklaard in het hoger beroep dat zij hadden aangetekend. Cas-

tellanos heeft op dat moment in de media verslag gedaan van de onregelma-

tigheden in de detentie van de 26, en aangedrongen op hun vrijlating.

Begin maart 2003 werd Castellanos op weg van zijn kantoor naar huis

gevolgd door een groep onbekende mannen die duidelijk maakten dat ze

gewapend waren. Ook kantoorgenoten van Castellanos (onder wie Beatriz

Casas Arellanes) en een aantal andere personen die zich inzetten voor de ophel-

dering van de Agua Fría-moorden, werden in de brieven met de dood

bedreigd als ze hun activiteiten niet staken. U kunt een in deze zaak door de

Lawyers Committee for Human Rights gestarte actie ondersteunen door het

schrijven van brieven naar onder andere de president van Mexico.

Neemt u voor meer informatie (onder andere adressen en een voorbeeldbrief ) contact op met

de secretaris van de stichting Advocaten voor Advocaten, mr. Mirjam Siesling, p/a Janskerk-

hof 16, 3512 BM Utrecht, tel.: 030-253 71 21, fax: 030-253 70 28,  M.SieslingAlaw.uu.nl

Advocaten voor advocaten

Wapensector VS wordt schadeclaimvrij

Michael Moore, die in de bekroonde documentaire ‘Bowling for Columbine’ de Amerikaanse 

wapengekte onder vuur nam


