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Tunesische advocaat

toegang tot cliënten ontzegd

De Tunesische advocaat Radhia Nasraoui die meer dan
een jaar geleden (oktober 2003) met een hongersta-
king protesteerde tegen jaren van intimidatie en repressie door de Tunesische
autoriteiten, heeft wederom problemen om haar werk als advocaat te verrichten.
Mevrouw Nasraoui geniet internationale bekendheid voor het verdedigen van
politieke en gewetensgevangenen in Tunesië. Het is niet voor het eerst dat een
Tunesische advocaat die zich bezighoudt met mensenrechten het doelwit vormt
van intimidatie door de Tunesische autoriteiten. Volgens de deken van de Tunesi-
sche orde van advocaten verdedigde Nasraoui door haar hongerstaking dan ook
de waardigheid van alle advocaten.
De afgelopen maanden is haar verscheidene opeenvolgende malen de toegang
ontzegd tot haar gedetineerde cliënten. Wanneer zij bij de afgelegen gevangenis-
sen verscheen, werd haar na een lange wachttijd te verstaan gegeven dat haar
door hogerhand de toegang tot haar cliënt verboden werd. De interventies door
de deken via de algemene gevangenisdirecteur tegen deze kwalijke behandeling
hebben geen resultaat gehad.
Met betrekking tot een van haar politieke cliënten – verdacht van lidmaatschap
van een terroristische organisatie – vreest Nasraoui dat zij hem niet mag zien
vanwege de inhumane condities waaronder hij vastzit: in totaal isolement in een
smerige cel zonder medische verzorging. Ook vermoedt zij dat de Tunesische
autoriteiten met hun harde optreden tegen vermeende terroristen de aandacht af
willen leiden van de door hen onophoudelijk gepleegde mensenrechtenschen-
dingen van Tunesiërs.
Inmiddels is de aanwezigheid van politie rond haar huis en haar praktijk merk-
baar geïntensiveerd. De autoriteiten oefenen bovendien druk op Nasraoui’s cliën-
ten uit om een andere advocaat in de arm te nemen. Dit zou Nasraoui ook nog
eens van haar broodwinning beroven. Wilt u Radhia Nasraoui ondersteunen,
schrijf dan een brief aan de Tunesische ambassade (t.a.v. mevr. E. Chtioui-Aouij).
Voor meer informatie over de situatie van de advocaat Radhia Nasraoui zie:
http://www.tunezine.net/breve.php3?id_breve=1614. Voor meer informatie over Tunesische
contactadressen en over de Stichting Advocaten voor Advocaten kunt u een e-mail sturen naar:
stichtingadvocatenvooradvocatenAyahoo.co.uk

Advocaten voor advocaten

agenda

Van Caroline van Monaco tot Naomi Campbell

Op woensdagmiddag 9 maart
2005 zal dit het onderwerp zijn
van de lezing die advocaat Germ
Kemper houdt bij het Centrum
voor Intellectueel Eigendoms-

recht. Aanvang 16.00 uur; plaats:
Molengraaff Instituut, Drift 9 te
Utrecht. De lezing is gratis toe-
gankelijk.

Archeologie en Ruimtelijke Ordening

Op woensdag 30 maart 2005 zal
tijdens de studiemiddag van de
Vereniging van Vastgoed-Juristen
(VVJ) drs. B. Goudswaard (archeolo-
gisch adviseur en directeur advies-
bureau Past2Present/ArcheoLogic)
spreken over de rol die de archeolo-
gie zal spelen in het toekomstige
besluitvormingsproces in de ruim-
telijke ordening en de consequen-
ties die het nieuwe bestel zal heb-
ben voor de planontwikkeling en
de grondexploitatie. Daarna zal
mr. M. Küper (senior staffunctiona-
ris en adviseur bij De Langhenkel
Groep te Zwolle) in zijn inleiding
aandacht besteden aan de inhoud

en betekenis van de wetsvoorstel-
len waardoor het Verdrag van Mal-
ta in de Nederlandse wetgeving zal
worden geïmplementeerd; daarbij
zal hij ingaan op de financiële con-
sequenties voor gemeenten en pro-
jectontwikkelaars. Tijd: van 13.00
– ca. 17.00; plaats: Grand Hotel
Karel V, Geertebolwerk 1 te
Utrecht; kosten H 75 voor VVJ-
leden en H 120 voor niet-leden.
Vóór 15 maart 2005 aanmelden:
secretariaat van de Vereniging van
Vastgoed-Juristen, t.a.v. mw. J.
Janssen, Postbus 85250, 3508 AG
Utrecht fax: 030 – 21 21 161,
e-mail: j.janssenAcmsderks.nl.

Het bestuur van de vereniging
Jonge Balie Utrecht bestaat met
ingang van 3 december 2004 uit:
mr. R. Lubbinge (Renkse), voorzit-
ter; mr. M.W. Huijbers (Marijn),
vice-voorzitter; mr. R. Verheggen
(Ronnie), secretaris; mr. S. Mol

(Sjoerd), penningmeester; mr.
G.M. van Puijenbroek (Godelieve),
alg. lid/pleitoefeningen; mr. S.L.
Raphaël (Sylvia), alg. lid/lezingen.
Secretariaatsadres: Postbus 85250,
3508 AG Utrecht.

Jonge Balie Utrecht

Het bestuur van de specialisatie-
vereniging: Vereniging van Letsel-
schadeadvocaten (LSA) is voor het
jaar 2005 als volgt samengesteld: 
voorzitter: mr. H.W.P.B. Tami-
niau, Tilburg; vice-voorzitter: mr.
D.J. van der Kolk, Rotterdam;

secretaris: mr. C.H. van Dijk,
Amsterdam; penningmeester: mr.
J.J. van der Molen, Groningen;
leden: mr. F.J. van Benthem,
Etten-Leur, mr. J.M.W. Werker,
Arnhem, en mr. D.K. Kalma,
Enschede.

Bestuur LSA


