
actualiteiten

616  a d v o c a t e n b l a d  1 4 1 4  o k t o b e r  2 0 0 5

Filippijnse 

mensenrechtenadvocaat 

bedreigd

De Filippijnse mensenrechtenadvocaat Romeo Capulong, bekend 
vanwege zijn steun aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen 
in de Filippijnen, overleefde ternauwernood een aanslag op zijn 
leven, vermoedelijk gepleegd door militairen en hun doodseskaders. 
Aanleiding van de aanslag is waarschijnlijk zijn onderzoek naar het 
bloedbad in Hacienda Luisita, een grote suikerrietplantage in eigen-
dom van de familie van de voormalige Filippijnse President Aquino. 
In november vorig jaar kwamen hier zeven stakende suikerarbeiders 
om het leven, terwijl nog eens honderden gewond raakten bij het 
bloedig uiteendrijven van de stakers door militairen en de politie.
De moorden werden begaan om angst te zaaien en diegenen de mond 
te snoeren die kritisch staan tegenover de regering van President 
Gloria Macapagal-Arroyo en de militairen. Romeo Capulong, die 
tevens Ad Litem rechter is bij het Joegoslavië-Tribunaal, stond de 
suikerrietstakers en vakbondsleden bij, teneinde een einde te maken 
aan de voortdurende straffeloosheid van vooraanstaande politici 
en militairen. Door de vele bedreigingen wordt hem dit praktisch 
onmogelijk gemaakt.
Momenteel zijn er initiatieven van zusterorganisaties van de Stich-
ting Advocaten voor Advocaten, zoals de Belgische Avocats sans 
Frontière, om de Filippijnse confrères te hulp te komen. Mensen-
rechtenorganisaties zeggen dat de reeks bedreigingen en aanslagen 
op mensenrechtenadvocaat Romeo Capulong bedoeld is om anderen 
af te schrikken om de waarheid te achterhalen, en te voorkomen dat 
er daadwerkelijk onderzoek wordt ingesteld naar de staatsbetrok-
kenheid in het bloedbad van Hacienda Luisita. 
Voor informatie over de Stichting Advocaten voor Advocaten, kunt u con-
tact opnemen met het Secretariaat, mr. Ruth Kok & mr. Jarinde Temminck 
Tuinstra: infoAadvocatenvooradvocaten of kijk op onze website 
www.advocatenvooradvocaten.nl

Advocaten voor advocaten

Op 25 november 2005 organiseert  
de werkgroep Gezondheidsrecht 
van het Nederlands Juristen 
Comité voor de Mensenrechten 
(NJCM) een studiemiddag met 
als thema ‘De Euthanasiewet 
zet grondrechten onder druk?’. 
Aandacht wordt besteed aan de 
relatie tussen de Euthanasiewet 
(Wet toetsing levensbeëindiging 
op verzoek en hulp bij zelfdo-
ding (WLV) en grondrechten. 
Aanleiding daartoe vormen on-
der meer de reacties van het VN 
Mensenrechtencomité alsmede 
de World Medical Association 

naar aanleiding van de totstand-
koming van de wet in 2002.
Centrale begrippen tijdens de 
NJCM-bijeenkomst vormen: de 
menselijke waardigheid, het zelf-
beschikkingsrecht en de professi-
onele automie van de arts. Diverse 
sprekers zullen de problematiek 
vanuit de verschillende discipli-
nes belichten, te weten (rechts-
geleerdheid, ethiek en de genees-
kunde). Voor meer informatie zie 
www.njcm.nl.

De Euthanasiewet zet  
grondrechten onder druk?

Op maandag 14 november 2005 
wordt door Jurrien Endenburg, 
VU Law Academy, in samenwer-
king met Linda Senden van de 
Universiteit van Tilburg een 
Europeesrechtelijk symposium 
georganiseerd bij de Raad van 
State. Als sprekers zullen optreden 
prof. mr. K. Mortelmans (staats-
raad), mr. A. Geelhoed (Advocaat-

Generaal Hof van Justitie 
EG), prof. mr. J. Winter (VU te 
Amsterdam), prof. mr. L. Hancher 
(UvT en WRR-lid), mr. H. Hijmans 
(EDPS), mr. dr. E. Manunza (VU te 
Amsterdam), prof. mr. L. Senden 
(UvT) en prof. mr. B. Hessel. Meer 
informatie kunt u opvragen bij 
mw. drs. Jurrien J. Endenburg, 
020-598 62 06.

De EU: de interstatelijkheid voorbij?

Op dinsdag 13 december 2005 
organiseert het Centrum voor 
Milieurecht, Universiteit van 
Amsterdam een studiemiddag 
over milieueffectrapportage naar 
huidtig en toekomstig recht. Door 
verschillende sprekers uit de we-
tenschap en praktijk wordt inge-
gaan op de milieueffectrapportage 
en milieubeoordeling en op de 
doorwerking van milieueffect-
rapportage in de besluitvorming. 
Tijdens de middag staat de toe-
komst van dit instrument centraal. 

Ingegaan wordt op implementatie 
van de EU-richtlijn inzake strate-
gische milieubeoordeling en de 
voorstellen tot versobering van 
(de procedure voor) de milieuef-
fectrapportage. Inschrijving en 
informatie: Centrum voor mi-
lieurecht, tel: 020-525 30 75, fax: 
020-525 47 42 of e-mail: L.M. 
Schiesswald-CorduwenerAuva.nl. 
De dag wordt georganiseerd in het 
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 
29, Amsterdam.

Milieueffectrapportage naar huidig 
en toekomstig recht


