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Filippijnse advocatuur

De Filippijnse advocaat Jobert Pahilga vreest voor 
zijn leven. Zijn familie en cliënten worden agres-
sief bejegend door mannen op motoren die alles van hem willen weten. 
Ook zijn telefoon wordt afgeluisterd. De situatie van Pahilga is geen 
uitzondering: advocaten in de Filippijnen worden op grote schaal be-
dreigd, geïntimideerd of in koelen bloede vermoord. Vooral advocaten 
die opkomen voor mensenrechten of cliënten bijstaan die dit doen en 
die zich daarbij verzetten tegen een overheidsprogramma of het rege-
ringsbeleid, zoals vakbonden, studenten- of landbouworganisaties, 
moeten het ontgelden. Ook Pahilga is in de Filippijnen een bekend 
pleitbezorger van mensenrechten. Hij treedt op voor kleine boeren 
wier grond wordt onteigend, bijvoorbeeld vanwege de bouw van een 
nieuw hotel of golfbaan of voor landloze boeren die een arbeidsconflict 
hebben met de grondeigenaar. 
Begin dit jaar vroegen wij ook al aandacht voor de golf van moorden 
op advocaten in de Filippijnen. Sinds januari 2006 zijn opnieuw twee 
advocaten vermoord en zijn er ten minste zes gevallen bekend van ad-
vocaten die zijn bedreigd of geïntimideerd. Carlo Umminga werd op 
14 april in zijn eigen huis doodgeschoten. Hij was lid van een organi-
satie die strafbare feiten en misdragingen onderzoekt van leden van 
de nationale politie. Rogelio Montero behartigde net als Pahilga de 
belangen van kleine boeren en (land)arbeiders. Hij werd op 15 mei ver-
moord door twee motorrijders. Vanwege de alarmerende situatie heeft 
de Stichting Advocaten voor Advocaten een internationale missie naar de 
Filippijnen uitgezonden. Van 16-20 juni hebben acht advocaten, rech-
ters en juristen, onder wie een vertegenwoordiger van Advocaten zonder 
Grenzen en de International Association of Democratic Lawyers, gesprekken 
gevoerd met advocaten, rechters, nabestaanden van slachtoffers, de 
Filippijnse Orde en andere advocaten- en mensenrechtenorganisaties 
om hun solidariteit te betuigen. Ook hebben zij hun zorg kenbaar ge-
maakt aan de Filippijnse autoriteiten in gesprekken met onder meer 
vertegenwoordigers van het leger, de politie, het ministerie van Justitie 
en de Supreme Court.
Voor meer informatie over deze missie naar de Filippijnen en het  rapport zie 
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/projecten.html . Voor informatie over 
de Stichting Advocaten voor Advocaten kunt u contact opnemen met Judith 
Lichtenberg, via infoAadvocatenvooradvocaten.nl; of bezoek onze website www.
stichtingadvocatenvooradvocaten.nl. Daar leest u ook hoe u donateur kunt wor-
den. Rekeningnummers: ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 (Amsterdam).

Advocaten voor advocaten

Ondeugdelijk studiemateriaal? 
Slechte docent? Bedompt lokaal? 
Of bent u juist heel positief over 
een gevolgde VSO- of PO-cursus? 
Ons verzoek: laat het de Orde we-
ten via het Meldpunt VSO-PO. Dit 
digitale meldpunt is speciaal ont-
wikkeld voor advocaten die iets 
te melden hebben – positief of 
negatief – over een cursus die ze 
hebben gevolgd, of de opleidings-

instelling waar ze de opleiding 
hebben genoten.
De Orde kan uw op- en aanmer-
kingen gebruiken om – in samen-
spraak met de desbetreffende 
instelling – de kwaliteit van de 
opleiding of organisatie waar mo-
gelijk te verbeteren. Reacties die 
via het Meldpunt binnenkomen 
worden geanonimiseerd en strikt 
vertrouwelijk behandeld.

Meldpunt kritiek en compliment

ordenieuws

Overdracht Utrechtse zaken naar hof Arnhem 

Met ingang van 1 juli 2006 fun-
geert het gerechtshof Arnhem 
als nevenzittingsplaats van het 
gerechtshof Amsterdam voor alle 
zaken in hoger beroep (dagvaar-
dingszaken en verzoekschriften) 
die in eerste aanleg hebben ge-
diend bij de Rechtbank Utrecht. 
De wijziging heeft nogal wat ge-

volgen. Om een en ander in goede 
banen te leiden, is op www.recht-
spraak.nl/Gerechten/Gerechtsho-
ven/Amsterdam een toelichting 
met de gemaakte afspraken ge-
plaatst door de voorzitter van de 
Handelssector en de voorzitter 
van de Familiesector van het ge-
rechtshof Amsterdam. 

Naast de Cursuswijzer, die perio-
diek bij het Advocatenblad wordt 
meegezonden, kunnen advocaten 
op de website van de Orde in een 
paar eenvoudige stappen cursus-
sen in het kader van de Voortge-
zette Stagiaire Opleiding en/of 
Permanente Opleiding opzoeken. 

Het actuele cursusaanbod is te 
vinden op www.advocatenorde.
nl, onder de rubriek Advocaten/
Opleiding. Door op één of meer-
dere neerwaartse pijltjes te klik-
ken en de gewenste categorie te 
selecteren, kan de zoekopdracht 
worden verfijnd. 

Alternatieve zoekmethode voor 
VSO-en/of PO-cursussen
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