
“
“

Actualiteiten

596  advocatenblad  12 oktober 2007

“
Kan de minister aange-
ven hoe snel hij die flau-
wekul die gisteravond 
door vier advocaten en 
een hoogleraar in Nova 
werd geopenbaard, kan 
weerleggen? VVDKa
merlid Fred Teeven kiest 
de aanval direct na de 
uitzending waarin werd 
onthuld dat het OM 160 
kilogram heroïne kwijt 
geraakt zou zijn. De Pers, 
27 september

Hij impliceert dat hij 
van alles weet, maar 
zegt niet waar hij zich 
op baseert. Kamerlid 
Azough van GroenLinks 
hekelt de dubbelrol van 
Teeven, De Pers, 27 sep
tember

De schandalen hebben 
voor ons een positieve 
werking gehad op de 
arbeidsmarkt. De hui-
dige generatie heeft 
een drijfveer om het 
accountantsvak anders 
aan te pakken. James 
Quigley van Deloitte, NRC 
Handelsblad, 26 september

Dit wordt een beetje 
een droevig relaas van 
een teleurgestelde con-
gresganger. Ik verlang 
nu al naar het gezellige 
Assen. Hoofdredacteur 
Michiel van Kleef van Mr. 
bezocht het Jaarcongres 
van de Orde en bekriti
seert locatie, bereikbaar
heid, Sonja Boekmanprijs, 
generatiedebat, gespreks
leiders, catering, mid
dagprogramma, infor
matiemarkt, gesproken 
column, dixieland orkest 
en advocatenorkest.  
Mr.-online.nl, 1 oktober

Tijdens de 10jarige bur
geroorlog in Nepal tus
sen aanhangers van de 

Communistische Partij (‘de Mao
isten’) en regeringstroepen, zijn 
honderden mensen onrechtmatig 
opgepakt, gemarteld, verdwenen 
en vermoord. Sinds het einde 
van het conflict in 2006 worden 
advocaten die slachtoffers van 
deze mensenrechtenschendingen 
bijstaan, in toenemende mate 
zelf het slachtoffer van repressie, 
in het bijzonder door acties van 
mensen van wie wordt vermoed 
dat zij bij deze schendingen in de 
burgeroorlog betrokken waren, 
zoals militairen en veiligheids
officieren. Advocaten worden 

bedreigd, geïntimideerd en ‘ver
dwijnen’. De Nepalese mensen
rechtenadvocaat Jitman Basnet is 
een van hen: Basnet wordt met de 
dood bedreigd. Amnesty Interna
tional vreest voor zijn leven.
 Op 21 mei en 7, 11 en 18 
augustus 2007 ontving Basnet 
anonieme telefoontjes waarin 
bellers dreigden dat hij zijn strijd 
tegen de straffeloosheid in Nepal 
moest bekopen en dat hij en zijn 
vrouw zouden worden vermoord. 
In een poging zijn gangen na 
te gaan, werden ook zijn buren 
lastiggevallen. Basnets verzoek 
om politiebescherming is tot op 
heden echter niet gehonoreerd. 
In 2004 werd Basnet door het le

ger opgepakt en negen maanden 
vastgehouden in een legerba
rak waar hij werd gemarteld. 
Recentelijk publiceerde hij een 
boek over zijn ervaringen in 
gevangenschap. Ook treedt hij 
al jaren op voor slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen. In 
augustus 2006 diende hij bij het 
hoogste rechtscollege in Nepal 
een verzoek in om een commissie 
in het leven te roepen die onder
zoek zal doen naar de mensen
rechtenschendingen tijdens de 
burgeroorlog en de betrokken
heid en aansprakelijkheid van 
leger en veiligheidstroepen. Naar 
verwachting wordt in oktober 
2007 op zijn verzoek beslist.

•  De Stichting Advocaten voor Advocaten 
heeft de Nepalese autoriteiten inmid
dels opgeroepen een onderzoek in te 
stellen naar de bedreigingen van Jitman 
Basnet en hem en andere bedreigde 
advocaten adequaat te beschermen.

  Wij vragen u hetzelfde te doen. Daartoe kunt 
u contact opnemen 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 
de website www.advocatenvooradvocaten.
nl bezoeken. Daar leest u ook hoe u donateur 
kunt worden. Rekeningnummers: ABN 
489.938.655; Postbank 433.83.27  
(Amsterdam).

Vervolgde 
advocaten 
Stichting Advocaten voor Advocaten

Leven Nepalese  
advocaat in gevaar

Uit het stuk over het Hans 
Melchers Fonds in het vorige 
nummer (‘Onrechtmatige 
perspublicaties: Je mag men
sen niet zomaar op hun ziel 
trappen’, Advocatenblad 2007
13, p. 572 e.v.) zou de lezer 
kunnen opmaken dat Hans 
Melchers de zaak tegen het 

ANP in eerste instantie heeft 
gewonnen. We vermeldden 
weliswaar dat de proce
dure tegen het ANP in hoger 
beroep nog loopt, maar voor 
alle duidelijkheid: de Am
sterdamse rechtbank besliste 
dat het ANP in de gegeven 
omstandigheden niet on

rechtmatig had gehandeld, 
waarbij ook een rol speelde 
dat het ANP zich in haar be
richt beriep op ‘bronnen bin
nen de politie die zich met de 
bestrijding van grootschalige 
drugshandel bezighouden’ 
(LJN AY7212). (red.)

Toelichting: Melchers versus ANP


