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Niemand minder dan de president van Portu-

gal, Jorge de Sampaio, verscheen op 30 augus-

tus 2003 in het Cientro Cultural de Belém om

het jaarlijkse congres van de Union Interna-

tionale des Advocats (UIA) te openen. Het pre-

sidentieel paleis ligt dan ook vrijwel naast dit

centrum én hij is zelf advocaat geweest.

De twee uur durende openingszitting waarin

voorts de president van de UIA, de Libanees

Antoine Akl, de president van het congres, Lopes

Cardoso en de president van de Portugese Orde

van Advocaten het woord voerden, werd bijge-

woond door circa 700 deelnemers en ongeveer 300

partners.

Het thema van het congres luidde (in drie talen)

The Lawyer, Messenger of Peace: een in de ogen van

westerse advocaten nogal hoogdravende titel. De

strekking werd echter duidelijk toen de UIA-presi-

dent zijn openingsrede bleek toe te spitsen op de

door hem veronderstelde noodzaak om een nieuw

handvest voor de Verenigde Naties op te stellen en

hij ook tot veler verrassing een ontwerp daarvoor

aan de president van Portugal aanbood. Een won-

derlijke actie die bij veel aanwezigen de vraag deed

rijzen of zij wellicht in de verkeerde film waren

terechtgekomen.

Gedurende de drie congresdagen stonden de vol-

gende ‘main themes’ op het programma:

Migrations and Human Rights;

Corporate Governance and Legal Practice;

Globalisation of the Law and Legal Profession: Opportu-

nities and Restrictions.

Voor dit laatste onderwerp had de congresorgani-

satie de Portugese oud-president Mario Soares als

dagvoorzitter weten aan te trekken.

Daarnaast werden in de commissies en werkgroe-

pen onderwerpen besproken op velerlei rechtsge-

bieden, variërend van arbeidsrecht tot mededin-

gingsrecht en van luchtrecht tot milieurecht. Een

telkens weer inspirerende aanpak om tot kennis-

uitwisseling tussen advocaten uit alle windstreken

te komen. Misschien kwam het congresthema nog

het meest tot uitdrukking in het feit dat de Media-

tion-commissie maar liefst vier dagdelen bijeen-

kwam.

Deelname aan een congres als onderhavige heeft

iets weg van het springen op een rijdende trein: in

alle coupés is iets te beleven en iedereen vindt

elkaar terug in de restauratiewagen.

band

De Nederlandse deelnemers, voor het merendeel

vaste congresgangers en enkele nieuwelingen,

werden op 1 september gastvrij ontvangen in de

residentie van de Nederlandse ambassadeur mr.

Herman Froger en zijn echtgenote. De ambassa-

deur was vier dagen eerder in Lissabon aangeko-

men en zou enkele dagen na de ontvangst pas zijn

geloofsbrieven aanbieden. Deze nieuwe plaatsing,

na vier jaar ambassadeur in Israël geweest te zijn,

verheugde hem zichtbaar. Zijn rechterhand,

mevrouw Christina Altmann, bleek voorafgaand

aan haar diplomatieke carrière elf jaar bij het

Bureau van onze Orde gewerkt te hebben, hetgeen

toch een band schept.

In de sluitingsvergadering op 3 september werd

het voorzitterschap van de UIA overgedragen aan

de Belgische advocaat Jacques Leroy. In een per-

soonlijk onderhoud vertrouwde hij mij desge-

vraagd toe dat hij voornemens is de focus van de

UIA minder te richten op de Verenigde Naties en

meer op advocaten, zeker waar deze in moeilijke

omstandigheden verkeren.

Met een majestueus vuurwerk werd het congres

afgesloten. Organisatie en deelnemers kunnen

terugkijken op een geslaagd congres. Het 48ste

congres zal plaatsvinden van 1 tot 5 september

2004 in Genève. 

(W.K. van Duren, waarnemend deken)

Voor meer informatie over de UIA zie: www.uianet.org

actualiteiten

De advocaat, boodschapper van vrede?
Het 47ste jaarcongres van de UIA

786 a d v o c a t e n b l a d  1 8 3  o k t o b e r  2 0 0 3

de advocaat

Ter introductie van alweer de achtste stripboek De Rechter, dat eind september 

is verschenen, tekent Jesse van Muylwijck een paar keer een strip voor het Advocatenblad.


