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De Zimbabwaanse advo-
caat Kucaca Phulu is 
door een medewerker 

van de heersende politieke partij 
van President Mugabe (ZANU 
PF) met de dood bedreigd. Op 22 
augustus 2007 werd een kan-
toorgenoot van Phulu door een 
zekere heer Moyo van het bu-
reau van de ZANU PF gebeld 
met de mededeling dat Phulu 
was gesignaleerd met een van 
zijn cliënten die werd gezocht 
voor een gewapende overval. Het 

zou Phulu slecht vergaan als hij 
deze cliënt zou bijstaan. Als zijn 
cliënt bovendien niet snel kon 
worden ingerekend, zou Phulu 
in zijn plaats worden vermoord. 
 Volgens Zimbabwe Lawyers for 
Human Rights (ZLHR) is de doods-
bedreiging van Phulu illustratief 
voor de voortdurende gewelda-
digheden tegen advocaten en an-
dere mensenrechtenactivisten in 
Zimbabwe. In mei 2007 waren 
Andrew Makoni en Alex Mucha-
dehama, beiden advocaat en be-

stuurslid van ZLHR, op uitnodi-
ging van het Nederlands 
Instituut voor Zuidelijk Afrika 
en Zimbabwe Watch in Neder-
land. De Stichting Advocaten 
voor Advocaten sprak met hen. 
 Volgens Makoni en Muchade-
hama zijn advocaten in Zimbab-
we nog nooit zo vergaand en 
openlijk aangepakt als in de af-
gelopen maanden. Door de inti-
midaties kunnen advocaten hun 
werk niet meer vrij en onafhan-
kelijk uitoefenen. In plaats van 
te pleiten laten advocaten het 
steeds vaker aan een rechter over 
om te beslissen. Maar ook rech-
ters worden bedreigd. 
 Zelf liggen Makoni en 
Muchadehama eveneens onder 
vuur van de autoriteiten omdat 
zij politieke activisten bijstaan. 
Eerder dit jaar zaten zij allebei 
korte tijd vast, nadat ze een ver-
zoekschrift hadden ingediend 
om een aantal van hun cliënten, 
dat zonder aanklacht al een tijd-
lang gevangenzat, in vrijheid te 

stellen. Hoewel het gerechtshof 
hun arrestatie en detentie on-
rechtmatig had verklaard, ble-
ven zij vastzitten. Na wereldwij-
de protesten zijn Makoni en 
Muchadehama op borgtocht 
vrijgelaten. De procedure die te-
gen hen werd aangespannen is 
keer op keer uitgesteld: geen en-
kele rechter durfde de zaak in-
houdelijk te behandelen. Inmid-
dels zijn de aanklachten tegen 
hen vervallen. In de loop naar de 
verkiezingen begin 2008 gaan 
het systematische en georgani-
seerde geweld en intimidaties 
tegen advocaten en andere men-
senrechtenactivisten in Zimbab-
we echter onverminderd door. 

•  Als u wilt meedoen aan de schrijfactie 
voor Kucaca Phulu kunt u contact 
opnemen met Judith Lichtenberg via 
e-mail infoAadvocatenvooradvocaten.
nl  voor een voorbeeldbrief. Voor alge-
mene informatie over de Stichting 
Advocaten voor Advocaten:  
www.advocatenvooradvocaten.nl.  
Daar leest u ook hoe u donateur kunt 
worden. Rekeningnummers:  
ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 
(Amsterdam).
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*  ‘justitie en 
cognitie’
Op dinsdag 20 november 
2007 wordt door Studiecen-
trum Kerckebosch het congres 
‘Justitie en Cognitie’ georgani-
seerd. Het doel van het congres 
is kennisuitwisseling tussen de 
neuro- en cognitiewetenschap-
pen en de rechtspraktijk. We-
tenschappers doen verslag van 
de laatste stand van zaken; de 
rechtspraktijk geeft aan wat er 
nodig is om het dagelijkse werk 
beter te kunnen uitvoeren. Een 
aantal onderwerpen: leugende-
tectie en hersenscans; verbeter-
de ondervragingstechnieken; 
invloed van stress op het ge-
heugen; betrouwbaarheid van 
herinneringen; toerekenings-

vatbaarheid en verantwoorde-
lijkheid; neurowetenschappe-
lijke bewijsvoering; evidence 
based opsporing en recht-
spraak. Het congres vindt 
plaats van 9.00 tot 17.00 in het 
Hotel Oud London te Zeist. 
Telefonische aanmelding is 
mogelijk bij Stephanie van der 
Linden-Copier van de deel- 
nemersadministratie, 030-698 
42 22 of per e-mail: studiecen-
trumAkerckebosch.nl. De kos-
ten bedragen H 195 (excl. btw).

*  nederlands 
helsinki comité 
– rondetafel-
conferentie
Op donderdag 22 november 

2007 organiseert het Neder-

lands Helsinki Comité (NHC) 
bij gelegenheid van zijn twin-
tigjarig bestaan een Rondeta-
felconferentie onder de titel 
‘Nederland en de Europese 
Waarden: de rol van de Raad 
van Europa en het Europees 
Hof voor de Rechten van de 
Mens’. De Rondetafelconferen-
tie heeft twee invalshoeken: 
‘Wat doet Nederland met de 
uitspraken van het Hof en de 
Raad van Europa?’ en ‘Wat kan 
er vanuit Nederland worden 
gedaan om de effectiviteit van 
de Raad en van het Hof te ver-
groten?’. 

Mevrouw Bemelmans-Videc, 
lid van de CDA-fractie en lid 
van de Parlementaire Assem-
blee van de Raad van Europa, 

zal als gastvrouw optreden en 
de conferentie openen met een 
toespraak. Mevrouw Thomas-
sen, thans lid van de Hoge 
Raad en vicevoorzitter van het 
NHC, voorheen rechter bij het 
Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) in 
Straatsburg, is dagvoorzitter.

De Rondetafelconferentie 
zal plaatsvinden van 09.00 tot 
17.00 uur in de vergaderzaal 
van de Eerste Kamer te Den 
Haag. Het totaal aantal deelne-
mers zal, gezien de beschikbare 
ruimte, maximaal 100 perso-
nen bedragen. Voor meer infor-
matie: www.nhc.nl/22novem-
ber2007.php, of:  
jjterlaakAorange.nl, of:  
030-236 77 91.
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