
Nguyen Van Dai en 
Le Thi Cong Nhan, 
twee Vietnamese 

mensenrechtenadvocaten, zijn 
recentelijk veroordeeld tot 
respectievelijk vijf en vier jaar 
gevangenisstraf vanwege hun 
vreedzame pleidooi voor een 
meerpartijenstelsel in Vietnam. 
De Vietnamese wet staat maar 
één partij toe, en dat is de heer-
sende communistische partij. 
Volgens de openbaar aanklager 
zouden Dai en Nhan zich schul-

dig hebben gemaakt aan het 
verspreiden van propaganda 
tegen de regering. Ook zouden 
zij contacten onderhouden met 
buitenlandse prodemocratische 
activisten. Dai en Nhan hebben 
de aanklachten ontkend. Als Dai 
en Nhan hun gevangenisstraf 
hebben uitgezeten volgt ook 
nog een aantal jaar huisarrest. 
De Orde van Advocaten van Ha-
noi heeft hen inmiddels geroy-
eerd en hun advocatenkantoor 
laten sluiten.

Vóór hun arrestatie op 6 maart 
2007 behartigden Dai en Nhan 
de belangen van etnische min-
derheden en gaven zij mensen-
rechtentrainingen aan studen-
ten in Hanoi. In februari werd 
een dergelijke bijeenkomst door 
de politie onderbroken.
 Dai en Nhan zijn twee van 
ten minste vijf advocaten die 
recentelijk zijn opgepakt en/of 
veroordeeld voor het vreed-
zaam uiten van hun mening. 
Zo werd de 39-jarige advocaat 
Nguyen Bac Truyen, ook van-
wege propaganda tegen de staat, 
tot vier jaar gevangenisstraf 
veroordeeld. Truyen is lid van 
de Democratische Volkspartij. 
In maart werd advocaat Le Quoc 
Quan eveneens gearresteerd 
nadat hij in Amerika onderzoek 
had gedaan naar de rol van de 
burgermaatschappij in opko-
mende democratieën. Le Quoc 
Quan wordt ervan beschuldigd 
een poging te hebben gedaan 
de regering omver te werpen. 
Hiervoor kan hij de doodstraf 
krijgen. Een vijfde advocaat, Bui 

Thi Kim Thanh, die veel land-
rechtszaken behandelt, werd 
gedwongen opgenomen in een 
psychiatrische inrichting.
 Volgens Amnesty International 
is de campagne tegen advocaten 
en andere vreedzame activisten 
een poging van de Vietnamese 
regering om politieke dissiden-
ten de mond te snoeren en po-
tentiële critici af te schrikken.

• De Stichting Advocaten voor Advocaten 
heeft de Vietnamese ambassadeur in 
Nederland inmiddels opgeroepen tot 
de onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
vrijlating van Dai, Nhan en alle andere 
advocaten die vastzitten vanwege het 
vreedzaam uiten van hun mening. Wij 
vragen u hetzelfde te doen.

 Als u wilt meedoen aan de schrijfactie 
voor Dai en Nhan kunt u contact opne-
men met Judith Lichtenberg via e-mail 
infoAadvocatenvooradvocaten.nl voor 
een voorbeeldbrief. Voor algemene 
informatie over de Stichting Advocaten 
voor Advocaten kunt u hetzelfde doen 
of bezoek de website www.advocaten-
vooradvocaten.nl. Daar leest u ook hoe 
u donateur kunt worden. Rekening-
nummers: ABN 489.938.655; Postbank 
433.83.27 (Amsterdam).
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*  symposium  
‘grensoverschrij-
dende milieu-  
en waterver-
ontreiniging’
Op donderdag 5 juli 2007 
organiseert de Wetenschaps-
winkel Rechten in samen-
werking met het Centrum 
voor Omgevingsrecht en Be-
leid, in het verlengde van de 
publicatie ‘Interstatelijke ci-
viele sancties wegens grens-
overschrijdende milieuver-
vuiling’, een symposium 

over ‘Grensoverschrijdende 
milieu- en waterverontreini-
ging’. Tijdens deze middag 
staat de vraag centraal welke 
mogelijkheden het recht 
biedt aan lidstaten en decen-
trale overheden om actie te 
ondernemen tegen grens-
overschrijdende milieu- en 
waterverontreiniging. Het 
symposium vindt plaats in 
het Grand Hotel Karel V, 
Geertebolwerk 1, Utrecht, 
van 13.00-17.00 uur. 

*  thoolen  
njcm-scriptieprijs
Het Nederlands Juristen 
Comité voor de Mensen-
rechten looft in 2007 voor 
de tweede keer de Thoolen 
NJCM-Scriptieprijs uit voor 
de beste masterscriptie op 
het gebied van mensenrech-
ten. De beste mensenrechte-
lijke scriptie in 2005 was de 
scriptie van Janine de Vries 
‘Sexual violence against 
women in Congo. Obstacles 
and remedies for judicial 

assistance’. Deelname staat 
open voor elke (oud-)student 
van een Nederlandse weten-
schappelijke opleiding of 
het hoger beroepsonderwijs. 
De winnende scriptie zal 
in boekvorm worden uit-
gegeven door de Stichting 
NJCM-Boekerij. Stuur uw 
scriptie voor 1 november 
2007 naar het secretariaat 
van het NJCM; zie ook www.
njcm.nl.
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