
In 2005 is de men
senrechtenadvocaat 
Mohamed Abbou na 

een oneerlijk proces tot drie
enhalf jaar gevangenisstraf 
veroordeeld. Abbou werd 
op 1 maart 2005 gearres
teerd, daags nadat hij zich 
in een artikel op internet 
kritisch had uitgelaten over 
President Zine elAbidine 
Ben Ali. De aanklacht tegen 
Abbou luidde echter dat hij 
in een eerder internetartikel 
de situatie in de Tunesische 
gevangenissen had verge
leken met die in de Iraakse 
Abu Ghraib gevangenis. Een 
week voor de rechtszitting 

werd opeens een nieuwe 
aanklacht aan de tenlasteleg
ging toegevoegd. Deze hield 
verband met vermeende 
agressie tegen een vrouwe
lijke collega. Volgens Alain 
Werner, een Zwitserse advo
caat die getuige was van het 
incident uit 2002 waaraan 
deze aanklacht refereerde, 
missen de beschuldigingen 
elke grond. Via Amnes ty 
International beschikken wij 
over een schriftelijke verkla
ring van Werner waaruit dit 
blijkt. Werner mocht tijdens 
het proces echter niet door 
de rechter als getuige wor
den gehoord. 
 Voor zijn arrestatie trad 
Abbou voornamelijk op als 
proDeoadvocaat in zaken 
over vrije meningsuiting 
en andere mensenrechten. 
Volgens mensenrechtenorga
nisatie Human Rights First 
zijn mensenrechtenadvoca
ten in Tunesië zoals Abbou 
vaker slachtoffer van on
derdrukking en vervolging 
op basis van gefabriceerde 
aanklachten en worden onaf
hankelijke rechters uit hun 
functie gezet.
 In november 2005 kwa
lificeerde de VN Werkgroep 
Arbitraire Detentie Abbous 
gevangenschap als arbitrair 
en strijdig met de verplich
tingen van Tunesië onder 
internationale mensenrech

tenverdragen. Het riep de 
Tunesische autoriteiten op 
wat aan deze situatie te doen. 
Ook de Nederlandse autori
teiten brengen de detentie 
van Abbou geregeld onder de 
aandacht. Abbou zit echter 
nog steeds onder erbarme
lijke omstandigheden vast 
in een gevangenis in Le Kef 
op 170 km afstand van Tu
nis waar zijn gezin woont. 
Internationale mensen
rechtenorganisaties hebben 
daarom opnieuw campagne 
gevoerd voor zijn vrijlating. 
Advocaten voor Advocaten 
participeert in een initiatief 
van Amnesty International 
om Abbous zaak te bespre
ken met de Tunesische 
ambassadeur in Nederland. 
Inmiddels is een onderhoud 
toegezegd. Ook hebben wij 
de Tunesische autoriteiten 
opnieuw opgeroepen tot Ab
bou’s onmiddellijke vrijla
ting. Wij vragen u hetzelfde 
te doen.

• Als u mee wilt doen aan de brie
venactie voor Mohamed Abbou 
kunt u contact opnemen met 
Judith Lichtenberg via email 
infoAadvocatenvooradvocaten.
nl voor een voorbeeldbrief. Voor 
algemene informatie over de 
Stichting Advocaten voor Advo
caten kunt u hetzelfde doen 
of bezoek onze website www.
advocatenvooradvocaten.nl. Daar 
leest u ook hoe u donateur kunt 
worden. Rekeningnummers: ABN 
489.938.655; Postbank 433.83.27 
(Amsterdam).

Vervolgde 
advocaten 

Tunesische advocaat 
al twee jaar vast voor 
bekritiseren van  
martelpraktijken

“
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Mocht ik ooit ergens 
van verdacht worden, 
dan wil ik door iedereen 
verdedigd worden, be-
halve door een Neder-
landse topadvocaat. Bas 
Heijne, NRC Handelsblad, 
24 februari

Nee hoor, ze hadden 
geen moeite hun werk 
uit handen te geven. In 
het begin hoorde ik ook 
voortdurend dankje-
wel. De net afgestudeerde 
hbo’er Danya Emmelot 
werd met open armen 
ontvangen op een advoca
tenkantoor, Het Financieele 
Dagblad, 22 februari

Verzekeraars gaan pas 
moeilijk doen over de 
urendeclaratie als ze 
vinden dat een advocaat 
lastig is en niet in de pas 
loopt. Letselschadeadvo
caat John Beer, Trouw, 27 
februari

‘Over het ras van het 
dier ontbreekt elke in-
formatie. Vast staat wel 
dat het niet ging om 
een Dalmatiër (...) Een 
herdershond kan het 
evenmin geweest zijn, 
want die zou in zijn 
poot zijn dagboek heb-
ben vastgehouden en de 
verbalisante heeft geen 
melding gemaakt van 
een “dagboek van een 
herdershond”.’ Rechter 
Peter Vandamme van de 
rechtbank Brugge over 
het gebrek aan bewijs in 
de strafzaak tegen een 
vrouw die haar hond – een 
Jack Russel – voor in de 
auto had zitten; maart.

VAAN stelt 
lidmaatschap 
open

De landelijke Vereniging 
Arbeidsrecht Advocaten 
Nederland (VAAN) stelt het 
lidmaatschap open voor 
individuele arbeidsrechtspe
cialisten. Dat heeft de vereni

ging in een persbericht laten 
weten. De VAAN werd in 
2005 opgericht door de regi
onale arbeidsrechtverenigin
gen. Na een voorbereidings
periode kunnen individuele 
advocaten zich nu aanmel
den als lid. De regionale ver
enigingen zullen overigens 
gewoon blijven bestaan. De 
VAAN wil een ‘hoogwaardige 

specialisatievereniging zijn, 
vergelijkbaar met Insolad, 
VFAS en LSA’. ‘De VAAN is 
bedoeld als kwaliteitskeur
merk, als collegiaal overleg
orgaan, maar ook als extern 
advies en overlegorgaan, 
voor bijvoorbeeld de politiek, 
de rechterlijke macht en de 
Nederlandse Orde van Advo
caten.’
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