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Op 16 juni aanstaande vindt een 
symposium plaats over gelijk-
heid in de gezondheidszorg, 
georganiseerd door het NJCM 
en de WKREG. De bijdragen zul-
len onder meer worden verzorgd 
door mr. dr. M. Buijsen (EUR), dr. 
G. van Donselaar (UvA), mr. G.J. 
Hamilton (ministerie van VWS), 
prof. F. van Hoof (UvU), dr. A. 
Kant (Tweede Kamer), prof. M.R. 

Mok (UvA), drs. M.H. Meijerink 
(RVZ), dr. R. Pieterman (EUR), 
prof. S. van Wijnbergen (UvA). De 
bijeenkomst is gratis voor NJCM-
leden en andere belangstellenden, 
advocaten betalen een inschrijf-
geld van H 275. Aanmelden: 071-
527 77 48; email: njcmAlaw.lei-
denuniv.nl. Zie ook www.njcm.
nl, of bel A. den Exter: 024-361 
14 80.

Gelijkheid en recht op zorg

Leven van Russische 

advocaat in gevaar 

Als Mikhail Trepashkin, een Russische advocaat 
en voormalig KGB-officier, niet spoedig wordt 
vrijgelaten, zal hij sterven in zijn cel, zo vrezen zijn advocaten 
en Russische en internationale waarnemers. De omstandigheden 
waarin de aan astma lijdende Trepashkin wordt vastgehouden in 
een Russische gevangenis in Nizhny Tagil, zijn mensonterend. Tre-
pashkins astma wordt niet behandeld. Zijn gezondheidstoestand is 
verder verslechterd door de extreme kou waaraan hij wordt bloot-
gesteld. In januari werd hij tweemaal in een nauwelijks verwarmde 
cel in eenzame opsluiting geplaatst terwijl het buiten 35 graden 
vroor. Volgens zijn advocaten loopt Trepashkin bovendien het 
risico te worden overgeplaatst naar een andere gevangenis waar de 
omstandigheden nog slechter zijn. Gelet op zijn kritieke toestand is 
medische behandeling in een ziekenhuis noodzakelijk. 
Al eerder vroegen wij in dit blad aandacht voor Trepashkin. Zijn 
vervolging lijkt ingegeven door politieke motieven. In 2003 werd hij 
opgepakt voor verboden wapenbezit, vijf dagen voordat hij bewijs 
zou leveren voor de betrokkenheid van de Russische geheime dienst 
bij de bomaanslagen op een aantal flatgebouwen in Moskou, waarbij 
in 1999 honderden burgers werden gedood. De Russische regering 
bestempelde deze aanslagen als Tsjetsjeense terreuracties en recht-
vaardigde daarmee een tweede oorlog in Tsjetsjenië.
Inmiddels is Trepashkin vrijgesproken van verboden wapenbezit, 
maar veroordeeld voor het onthullen van staatsgeheimen. Trepash-
kin heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Volgens hem zijn deze 
gefabriceerd door de geheime dienst om hem de mond te snoeren. In 
augustus 2005 werd Trepashkin voorwaardelijk in vrijheid gesteld. 
Nadat hij op een persconferentie verslag deed van de onmenselijke 
omstandigheden in de gevangenis, tekenden de autoriteiten – in 
strijd met de Russische wetgeving – met terugwerkende kracht ech-
ter alsnog beroep aan tegen Trepashkins invrijheidstelling en is hij 
opnieuw opgepakt. Zeven maanden later zit hij nog steeds vast. Nu 
zijn beroepsmogelijkheden zijn uitgeput is hij aangewezen op uw 
hulp.
Voor meer informatie over Mikhail Trepashkin en de wijze waarop u voor hem 
in actie kunt komen zie: http://action.humanrightsfirst.org/campaign/Trep-
hashkin3/ie5n7kwrzjnwm8k?. Voor informatie over de Stichting Advoca-
ten voor Advocaten kunt u contact opnemen met mr. Judith Lichtenberg 
per e-mail via infoAadvocatenvooradvocaten.nl of bezoek onze website www.
stichtingadvocatenvooradvocaten.nl. Daar leest u ook hoe u donateur kunt 
worden. Rekeningnummers: ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 (Amster-
dam).

Advocaten voor advocaten

agenda

De Vereniging voor Media- en 
Communicatierecht (VMC) organi-
seert op 19 mei in Amsterdam een 
openbare studiemiddag over het 
rapport ‘Openbaarheid van recht-
spraak’ van de Commissie De Meij. 
Het rapport pleit voor een grotere 
toegankelijkheid tot rechterlijke 
uitspraken via internet (zie www.
mediaforum.nl). Commentaar op 
het rapport wordt gegeven door 
mr. W.F. Korthals Altes, (Raadsheer 

Hof Arnhem), mr. W. Duitemeijer, 
(Voorzitter Redactieraad Recht-
spraak.nl/President Rechtbank 
Groningen), en mr. I. van Dijk, 
(Hoofd Juridische Zaken College 
voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer). Informatie: 
prof. mr. J.J. Kabel, Instituut voor 
Informatierecht, tel. 020-525 34 06 
en mr. C. van Boxtel, secretaris van 
de VMC, tel. 0418-664 111 e-mail: 
c.vanboxtelAwanadoo.nl.

Openbaarheid van rechtspraak

Op dinsdag 16 mei a.s. organi-
seert de Vereniging voor Familie- 
en Jeugdrecht een studiemiddag 
in Den Haag over de vraag op 
welke wijze veelplegers het best 
aangepakt kunnen worden. Mr. 
R.H. J. de Vries, (A-G gerechts-
hof Amsterdam), en prof. dr. I. 

Weijers, (bijzonder hoogleraar 
jeugdrechtspleging UvU) belich-
ten welke aanpak werkt, en welke 
juist niet. Aanmelden: mr. P. Dor-
hout, e-mail: dorhoutAfjr.nu, 
fax: 084-223 12 91; kosten voor 
niet-leden: H 35; zie ook www.fjr.
nu. NOvA opleidingspunten: 2.

Effectieve aanpak van veelplegers

Medilex organiseert dinsdag 23 
mei a.s. in Utrecht een congres 
rond de complicaties, risico’s, mo-
gelijkheden en nieuwe ontwikke-
lingen met betrekking tot klach-
tenbehandeling. Dagvoorzitter is 
prof. J.K.M. Gevers (hoogleraar 

gezondheidsrecht UvA, AMC). 
Sprekers zijn onder anderen 
mevr. drs. M.J.M. Timmers, mevr. 
mr. P.V. van der Sande en mr. I.P.C. 
Sindram. Voor meer informatie 
zie www.medilex.nl.

Klachtenmanagement in beweging
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