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Tunesische advocaat in

hongerstaking

De Tunesische advocaat Radhia Nasraoui is sinds 15
oktober jongstleden in hongerstaking in een laat-
ste poging haar waardigheid als advocaat en als burger te hervinden. 
Radhia staat in haar hoedanigheid van advocaat veel gewetensgevangenen
bij (bijvoorbeeld de journalist Abdellah Zaouiri). Vanwege die werkzaam-
heden is Radhia herhaaldelijk het voorwerp geweest van dwangmiddelen
die door de Tunesische autoriteiten op haar worden uitgeoefend. Haar
kantoor en huis worden stelselmatig door de politie in de gaten gehouden.
Het kantoor is meermalen doorzocht, waarbij meubels en documenten
ontvreemd zijn. Cliënten worden verhinderd het kantoor binnen te gaan
of op andere wijze van de diensten van Radhia en haar collega’s gebruik te
maken.
Bij bezoeken aan buitenlandse cliënten is door douanebeambten onder
toeziend oog van de politieke politie beslag gelegd op dossiers, waarmee
de wettelijk vastgelegde geheimhoudingsplicht die Radhia als advocaat
heeft, is geschonden. De telefoon wordt stelselmatig afgeluisterd en/of
afgesloten en briefverkeer onderschept. Familieleden en vrienden van
Radhia worden eveneens geterroriseerd. Als reden voor het uitoefenen van
deze dwangmiddelen noemen de autoriteiten de opsporing van Radhia’s
echtgenoot, Hamma Hammani, die een tijdlang ondergedoken zat. Inmid-
dels is hij weer ‘vrij’, maar de toepassing van de dwangmiddelen wordt
onverkort doorgezet.
Op 13 juli jongstleden werd Radhia mishandeld door leden van de politie-
ke politie. Zij deed aangifte, maar naar aanleiding daarvan werd geen
onderzoek gestart. Radhia heeft de deken van de Tunesische orde van advo-
caten geïnformeerd, evenals verschillende mensenrechtenactivisten in haar
land. Ook hun inzet voor de opheffing van de dwangmiddelen heeft niets
opgeleverd. Met de hongerstaking hoopt Radhia de solidariteit van college
en confrères te winnen, zodat voorgoed een einde wordt gemaakt aan de
intimidatie van haar cliënten, haarzelf en haar familieleden.
Voor meer informatie over de Stichting Advocaten voor Advocaten kunt u contact
opnemen met de secretaris, mr. Mirjam Siesling, p/a Janskerkhof 16, 3512 BM
Utrecht, tel.: 030-253 71 21, fax: 030-253 70 28, M.SieslingAlaw.uu.nl

Advocaten voor advocaten

Bezoekers van de Ordevergadering op 3 oktober in Zwolle
jongstleden zijn overwegend positief over het geboden pro-
gramma. Het gemiddelde oordeel van advocaten – gemeten
over veertien aspecten van de vergadering – is een 7,1. Gasten
zijn nog iets positiever: zij geven een 7,7.

Dat blijkt uit een evaluatie van de jaarvergadering. In totaal hebben
122 advocaten en 36 gasten aan de evaluatie meegewerkt.

Vooral de presentatie door gastvrouw Margreet Dolman, de bereikbaar-
heid van de locatie, de administratieve afhandeling, de audiovisuele
ondersteuning en het thema van de jaarvergadering werden door de
bezoekers gewaardeerd. Wat minder goed scoorden het informatieve
gehalte van de inhoudelijke inleidingen, de prijs-kwaliteitverhouding
en de aanvangstijd (vijf voor twaalf ).

Over het algemeen blijken de gasten net wat positiever over de Ordever-
gadering dan advocaten. Bij de dekenrede is het verschil aanzienlijk:
gasten zijn op dat punt aanmerkelijk positiever dan advocaten. Toch
scoort de dekenrede ook bij advocaten een ruime voldoende.
Portefeuillehouder communicatie Pim van Duren ziet in de uitslag van
de evaluatie een bevestiging om door te gaan op de ingeslagen weg. ‘We
hebben vorig jaar en ook dit jaar gekozen voor inhoud én entertain-
ment. Bezoekers van de Ordevergadering blijken dat te waarderen. Al
zullen we volgend jaar proberen weer iets meer over te hellen naar de
inhoud.’

Bezoekers Ordevergadering 
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