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Tunesische rechter slachtoffer 

van gewelddadige aanslag

Begin december 2002 is in Tunesië rechter Mokhtar Yahiaoui1 het slacht-

offer geworden van ernstige geweldpleging. Het is het zoveelste voorval

van intimidatie van Yahiaoui sinds hij werd afgezet wegens zijn open

brief over grootscheepse inbreuken op de onafhankelijkheid van de

rechterlijke macht in Tunesië. Vlak voor Yahiaoui het kantoor van de

mensenrechtenadvocaten Saida Akremi en Nourredine Bhiri, gelegen in het

centrum van Tunis, wilde binnengaan, werd hij een zijstraat in getrok-

ken en in elkaar geslagen. Yahiaoui raakte gewond aan zijn neus en

mond en verkeerde in shocktoestand. Het is niet duidelijk wie de daders

van de geweldpleging zijn. 

Yahiaoui is president van het Centre de Tunis pour

l’Indépendence de la Justice (CIJ). Recentelijk heeft

hij samen met anderen de Association

Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques

(AISPP) in het leven geroepen. Deze organisatie

zet zich in voor hulp aan politieke gevangenen.

Beide organisaties zijn niet officieel erkend. De

Tunesische autoriteiten weigeren de benodigde

papieren te verschaffen en werken ook op andere manieren de oprich-

ting en ontwikkeling van dergelijke organisaties tegen. Deze houding

van de autoriteiten is in strijd met Tunesische wet- en regelgeving. De

dag voor de aanslag op Yahiaoui publiceerde de AISPP een petitie ter

gelegenheid van de internationale dag van de mensenrechten. In de

petitie, die mede is ondertekend door Yahiaoui, worden de Tunesische

autoriteiten opgeroepen de langdurige eenzame opsluiting van poli-

tieke gevangenen in het land te verbieden en de basisrechten van gedeti-

neerden te waarborgen. 

Volgens Amnesty International komen bedreigingen en intimidaties

van mensenrechtenactivisten in Tunesië steeds vaker voor. De daders

zijn bijna altijd agenten van veiligheidsdiensten, die in burger of in uni-

form opereren. Amnesty International heeft er bij de Tunesische autori-

teiten op aangedrongen de verantwoordelijken voor de aanslag op

Yahiaoui te vervolgen en te berechten. 

Zie voor meer informatie over de situatie in Tunesië de website van Amnesty

International: http://web.amnesty.org/ai.nsf/countries/tunisia. 

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 70 30, fax 030-253 70 28, M.Siesling@law.uu.nl

1 In de nrs. 8, 10 en 14 van het Advocatenblad 2002 berichtten wij eveneens over de
omstandigheden waarin rechters en advocaten in Tunesië hun werk moeten
doen.

Advocaten voor advocaten

De geldinzamelingsactie voor de

Stichting Advocaten voor Advocaten

in het kader van Orde 50 heeft uitein-

delijk 57.000 euro opgebracht. Tijdens

de feestelijkheden in september werd

aan voorzitter W.C. van Manen van de

stichting al een cheque ter waarde van

50.000 euro overhandigd. Dankzij

nagekomen giften van advocaten van

kleine en grote kantoren is nog 7.000

euro aan dat bedrag toegevoegd. Voor-

zitter Van Manen: ‘Het liefst zou de

Stichting alle donateurs persoonlijk

een met de hand geschreven bedank-

brief willen schrijven. Daardoor zou

echter het werk van de Stichting gerui-

me tijd belemmerd worden, hetgeen

de donoren, naar de Stichting aan-

neemt, niet zouden willen. Daarom

langs deze weg: dank u! Een speciaal

woord van dank gaat uit naar Katu-

scha Tellegen van de Orde, die, bij alle

organisatie- en feestdrukte, de stroom

van donaties in goede banen leidde.’

Fundraising Advocaten voor Advocaten


